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LAMPIRAN A 

 

PANDUAN WAWANCARA 

Subjek  : 

Inisial  : 

Status  : 

Hari/ Tanggal : 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN SUBJEK 

1 Sudah berapa lama Anda menikah?  

2 

Berapa usia Anda dan suami Anda pada saat 

menikah? 
 

3 

Apakah pada awal pernikahan Anda dan suami 

Anda memiliki rencana untuk menunda adanya 

keturunan? Mengapa?  

 

4 Sebagai wanita yang saat itu baru saja menikah,  
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seberapa inginkah Anda untuk mendapatkan 

keturunan bila dimanifestasikan dalam skala 1- 

10? Mengapa? 

5 

Apakah sampai saat ini Anda masih 

menginginkan keturunan? Mengapa? 
 

6 

Bagaimana perasaan Anda sebagai wanita dalam 

menghadapi kondisi saat ini dimana keinginan 

Anda terkait keturunan belum terpenuhi? 

 

7 Kapan perasaan tersebut mulai muncul?   

8 

Apa saja usaha yang Anda dan suami lakukan 

selama ini?  
 

9 

Bagaimana hasil pemeriksaan medis yang Anda 

dan suami Anda lakukan? 
 

10 

Bagaimana reaksi Anda dan suami Anda setelah 

menerima hasil tersebut? 
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NO PERTANYAAN JAWABAN SUBJEK 

1 Seperti apa beban/ kesulitan yang dirasakan 

dalam melakukan berbagai usaha untuk 

mendapatkan keturunan? 

 

2 Apa yang membuat Anda dan suami Anda yakin 

bahwa usaha yang Anda lakukan bersama suami 

akan membuahkan hasil?  

 

3 Perasaan apa saja yang muncul selama 

melakukan berbagai usaha tersebut? 

 

4 Bagaimana sikap dan tingkah laku Anda saat 

perasaan tersebut muncul? 

 

5 Pada siapa Anda menceritakan kesulitan / beban 

yang Anda rasakan terkait kondisi ini? 

 

6 Apa saja tantangan yang harus Anda hadapi  
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terkait kondisi yang Anda alami? 

7 Apakah ada pandangan atau komentar negatif 

dari orang lain yang menyinggung atau 

mengganggu pikiran Anda? 

 

8 Seperti apa pandangan atau komentar yang 

disampaikan kepada Anda? 

 

9 Apakah kondisi ini sempat membuat Anda 

terpuruk dan mengganggu aktivitas harian Anda?  

 

10 Seperti apa kondisi Anda saat Anda mengalami 

keterpurukan?  

 

11 Pada saat terpuruk/ saat awal menghadapi 

kondisi, Apakah Anda merasa puas dengan hidup 

yang Anda miliki? Mengapa? ( Jika puas, 

manifestasikan dalam skala 1 – 10) 

 

12 Apakah Anda memiliki keinginan untuk bangkit  
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dari keterpurukan? Mengapa? 

13 Apa usaha Anda untuk bisa bangkit dari 

keterpurukan tersebut? 

 

14 Apakah menurut Anda sikap Anda dalam 

melakukan usaha dan menghadapi tantangan 

sudah cukup? Mengapa? 

 

15 Perasaan- perasaan negatif apa saja yang masih 

bertahan hingga saat ini terkait kondisi Anda?  

 

16 Seperti apa perubahan intensitas dan frekuensi 

yang terjadi terkait perasaan- perasaan tersebut 

jika dimanifestasikan dalam skala 1- 10? 

 

17 Menurut Anda, apa sisi baik dari kondisi yang 

Anda alami saat ini? 

 

18 Apakah Anda puas dengan kehidupan yang Anda 

jalani saat ini? Mengapa? ( Jika puas, 
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manifestasikan dalam skala 1 – 10) 

19 Apakah Anda juga merasakan kepuasan dengan 

sisi lain kehidupan Anda, misalnya dengan 

pekerjaan Anda? Mengapa? 

 

20 Apa saja pencapaian atau keberhasilan pekerjaan 

yang Anda alami? 

 

21 Apa saja pengalaman yang Anda dapatkan dalam 

pekerjaan Anda? 

 

22 Apa saja perasaan yang muncul saat memperoleh 

pencapaian dan pengalaman tersebut? 

 

23 Apakah Anda merasa pekerjaan Anda dapat 

membantu Anda dalam menjalani kondisi yang 

Anda alami? Mengapa? 

 

24 Bagaimana sikap suami terhadap Anda selama 

ini terkait dengan kondisi tersebut?  
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25 Bagaimana tanggapan Anda terhadap sikap 

suami Anda tersebut? 

 

26 Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri Anda? 

 

27 Apakah Anda merasa keberadaan dan sikap 

suami Anda membantu Anda dalam menjalani 

kondisi yang Anda alami? Mengapa? 

 

28 Bagaimana sikap keluarga besar Anda terkait 

dengan kondisi tersebut? 

 

29 Apa tanggapan yang Anda berikan kepada 

keluarga besar Anda? 

 

30 Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri Anda? 

 

31 Apakah Anda merasa keluarga besar Anda 

membantu Anda dalam menjalani kondisi yang 
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Anda alami? Mengapa? 

32 Apakah Anda mendapat dukungan dari teman 

atau sahabat Anda? 

 

33 Apa tanggapan yang Anda berikan kepada 

teman/ sahabat Anda? 

 

34 Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri Anda? 

 

35 Apakah Anda merasa dukungan tersebut 

membantu Anda dalam menjalani kondisi yang 

Anda alami? Mengapa? 

 

36 Apakah Anda memiliki komunitas/ kelompok 

yang menurut Anda juga membantu Anda dalam 

menjalani kondisi yang Anda alami? 

 

37 Apa saja komunitas/ kelompok yang dimaksud? 

Mengapa dianggap membantu? 
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38 Perasaan apa yang muncul dalam diri Anda?  

39 Apakah saat ini Anda sudah puas dengan diri 

Anda? Mengapa? 

 

40 Pandangan apa yang saat ini Anda miliki tentang 

masa depan Anda terkait dengan kondisi 

tersebut? 

 

41 Rencana- rencana apa yang sudah Anda dan 

suami Anda tetapkan untuk masa depan?  

 

42 Menurut Anda, Apakah Anda akan merasa puas 

dengan kehidupan Anda di waktu mendatang? 
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LAMPIRAN B 

 

KODING SUBJEK I (IA) 

 

Pertanyaan Jawaban Kata- Kata Kunci Tema Kode 

Mbak IA ini sudah berapa lama ya 
menikah? 

Kalau menikah kurang lebih tahun 
2013 

   

2013, berarti sudah kurang lebih.. 5 
tahun ya 

Iya, 5 tahun menikah, he’em    

Itu saat menikah usia berapa? 
Mbak dan suami. 

27. Saya 27, suami saya kurang 
lebihnya 32 

   

Mmm, sebelumnya pas awal 
menikah ada rencana untuk 
menunda atau tidak? 

Engga sih, mmm..engga pernah 
ada untuk menunda, ya, ini 
aja..berjalan seperti biasanya. Ya 
maksudnya disini kan pengennya 
langsung isi kan 

Gairah Afek Positif AP 

Kalau misal di inget- inget lagi, 
alasan nya apa sebenernya? Kan 
ada nih pasangan yang pengennya 
menunda, “ah pengen pacaran 
dulu” misalnya gitu. Kalau mbak IA 
memutuskan untuk tidak menunda, 
langsung pengen punya 

Ya berfikiran aja, prinsipnya.. 
berkeluarga kan untuk membentuk 
keluarga. Menikah kan salah 
satunya membentuk keluarga, ya 
membentuk keluarganya ya dengan 
dikaruniai momongan, makanya 
tidak ada niatan menunda  

Gairah Afek Positif AP 

Kalau misal di skala kan dari 1- 10 
ya, waktu awal menikah itu 
seberapa inginkah mbak IA ini 
menginginkan keturunan? 

Bisa dibilang 10 lah Gairah Afek Positif AP 
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10 ya iya    

Alasannya? 

Ya karena , satu , di usianya sudah.. 
pada saat itu sudah matang, sudah 
mendapatkan pekerjaan, ibaratnya 
secara finance sudah cukup, ya 
pastinya yang ditunggu adalah 
kehadiran momongan 

Pekerjaan 
menjadi tolok 
ukur kesiapan  

Faktor Pekerjaan P 

Tercukupi secara 
Ekonomi 

(Kepuasan 
Keuangan) 

Kepuasan Domain  KD 

Lalu untuk ini kan , sudah berjalan 
5 tahun, apakah sampai sekarang 
keinginan itu masih ada? 

Pastinya masih Gairah Afek Positif AP 

Dan skalanya apakah tetap atau Masih tetap (dengan tekanan) Gairah Afek Positif AP 

Tetap 10 ya Iya Gairah Afek Positif AP 

Lalu, kondisinya kan saat ini kan 
belum, istilahnya belum bisa 
mencapai tujuan tersebut begitu 
ya, perasaan apa saja yang 
sebenarnya muncul? 

Pastinya ada, perasaan kepikiran 
ada, kenapa belum, sedihnya ada, 
kadang juga berfikiran.. ya kok 
sudah berusaha tapi belum. 
Maksudnya kalo sebagai manusia 
apalagi sebagai cewek menantikan 
sebuah momongan tapi belum 
mendapatkan pasti ya kalo dibilang 
ada kesedihan, atau mungkin 
berharap itu pasti ada. 

Cemas dan sedih Afek negatif AN 
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Kalau misalnya amarah, atau 
kecewa? 

Kalau kecewa sampai sejauh ini sih 
engga, cuma masih berfikir kenapa 
belum, apa usahanya belum 
maksimal. Cuma kadang Cuma lebih 
ke mmm lingkungan, kan beberapa 
temen ada yang sudah. Tapi malah 
dengan lingkungan itu menjadikan 
hal positif, malah ikut seneng, 
bukan sedih. Sedihnya pasti ada, 
Cuma berfikirnya ya pasti bentar 
lagi bakal aku nih. Gitu 

Senang Afek positif AP 

Sedih Afek negatif AN 

Optimis Faktor Optimisme O 

Jadi justru lingkungan itu 
membawa dampak positif? 

Ada dampak positif nya, ada 
dampak negatifnya.. Dalam arti 
dampak positifnya jadi kayak ada 
memacu , dia bisa pasti aku bisa. 
Tapi kalau mungkin dampak- 
dampak yang mungkin kurang 
menyenangkan sih pertanyaan, 
misalnya “Kok kenapa belum?” 
“Kenapa?” “Ditunda ya?” “ “Mau cari 

Percaya Diri  Afek Positif AP 
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apa?” atau apa sih, ada yang begitu 

Nah, kan pada saat menikah pasti 
kan ada muncul pertanyaan dalam 
diri “kok belum ya?”, kira- kira 
munculnya kapan gitu? 

Muncul tu pasti saat kita tu di 
suasana, apa ya, posisi malah pada 
saat lagi tenang.. tiduran, ngalamun 
gitu, tiba- tiba kebesit.. tiba- tiba 
muncul..kok belum ya.. Mungkin 
pada saat, apa, siklus bulanan itu, 
kok belum ya, kadang- kadang 
semua itu muncul begitu aja. Ya 
sempet di awal- awal menggebu- 
gebu..Pastinya..Kok belum, setahun 
dua tahun menggebu- gebu, kok 
belum belum belum.. Ya kalau 
sekarang sih udah mulai agak di 
buat santai karena banyak orang 
yang berfikiran jangan dibawa stres, 
kalau di bawa stres malah nanti 
hasilnya ga bagus. 

Cemas Afek Negatif AN 

Penurunan 
tingkat stress 
(Keinginan 
Merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Hmm, berarti malah tekanan itu, 
pas setahun dua tahun itu ya 

Ya awal- awal.. Karena kita awal- 
awal udah pengen, setahun dua 
tahun belum, jadinya ya ini agak.. 
kenapa sih belum.. apa sih.. 
Gitu..Tapi pertanyaan kok belum 
sih.. saya tetep usaha, ke dokter.. 
seperti itu 

Kecemasan Afek Negatif AN 

Tetap berusaha 
(Keinginan 
Merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Nah itu, usaha apa saja yang 
sudah dilakukan? 

Pastinya berdoa terus ya, trus 
kedokter, ke alternatif juga 

Berdoa 
Faktor Kepercayaan 

dan Spiritualitas 
KS 

Jadi sudah medis, alternatif juga 
Ya, medis, alternatif, semuanya sih.. 
dari apa.. olah raga, tapi yang olah 
raga belum maksimal sih.. karena 

Olah raga 
menghilang-kan 
pikiran negatif 

Kepuasan Hidup KH 
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kadang- kadang malesnya itu, tapi 
ya, katanya sih orang.. dicoba buat 
olah raga, dengan olah raga kaya 
pikiran- pikiran yang tadi tu, yang 
kayak sedih, kok belum, jadi 
malah ngilangin.. Nah itu sih 
katanya olah raga. Tapi sampai saat 
ini sih belum maksimal 

meski belum 
maksimal 

(Keinignan 
merubah 

Kehidupan) 

Nah, tadi kan mencoba untuk 
pemeriksaan medis juga, 
pemeriksaan nya yang apa? 

Kalo pemeriksaan medis sudah 
semuanya, ibaratnya sudah komplit 
sih, dan Puji Tuhan hasilnya sudah 
tau juga, bagus, ga ada yang apa.. 
Cuma treatment aja, jangan terlalu 
capek, minum vitamin, seperti itu.. 
Tapi sejauh ini sudah beberapa 
konsultasi ke beberapa dokter juga 
hasilnya menyatakan juga 
gapapa, yang penting jangan 
kecapean antara suami istri. 

Sehat 
(Kepuasan terkait 

Kesehatan)  
Kepuasan Domain KD 

Nah untuk reaksi nya sendiri, 
waktu tau hasil pemeriksaan 
bagus, reaksi mbak IA dan suami 
seperti apa? 

Pasti bertanya- tanya, bagus kok 
belum ya, apa, atau mungkin mm 
kurang maksimal, terlalu dipikir 
malah ga jadi, jadinya ya sampai 
saat ini ya karena setahun dua tahun 
itu kan..setahun itu memang belum 
ke dokter, dua tahun itu lagi proses 
alternatif.. lha tiga tahun , 
menggebu- gebu kan, tingkat stres 
nya tinggi, akhirnya ketiga tahunnya 
mulai periksa.. Cari- cari dokter kan.. 

Lebih santai 
karena organ 

reproduksi tidak 
bermasalah 

Faktor Kesehatan KE 



126 
 

dokternya “gapapa,udah.. minum 
vitamin aja.. rileks aja jangan 
stress”.. Lha ini, makanya saat ini 
sih di buat santai, kepikiran sih 
ada. 

Sampai sekarang ya 

Iya..Pasti ada, pasti, kok belum ya, 
tapi malah tak pikir- pikir kalo malah 
berfikiran kayak gitu malah ga jadi- 
jadi.. Yaudahlah ga usah dipikir 
(sambil tertawa). 

Tidak memikirkan 
kondisi agar lebih 

besar 
kemungkinan 
untuk hamil 
(Keinginan 
Merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Lha untuk.. kan sekarang kan 
sudah ada berbagai usaha.. Usaha 
kan membutuhkan waktu lama, 
setahun, dua tahun bahkan lebih, 
Nah, beban atau kesulitan yang 
dirasakan selama menjalani usaha- 
usaha tersebut apa? 

Kalau bebannya kan, itu, 
pemeriksaan kan harus setiap bulan, 
otomatis kan kita harus, ibaratnya 
konsumsi berbagai macam vitamin, 
atau mungkin alternatif, itupun yang 
kadang- kadang.. Pengen sih 
alami, kayak temen- temen yang 
lain, tapi ini harus konsumsi, minum, 
jadi ya.. Jadinya kayak, apa , ya 
gini.. Dengan konsumsi vitamin, 
jadinya kadang.. maintenance nya 
kita..kepengen sih kayak temen- 
temen yang langsung, kalau kita 
harus, rajin ke dokter. 

Iri Afek Negatif AN 

Untuk kesulitan nya? Misal cari 
alternatif susah.. atau harus minum 
yang pahit- pahit 

Ini, kadang sakit sih, sakitnya tuh 
kalau di pijet.. Pijet itu kan sakit, lha 
mungkin itu yang apa, yang kadang- 
kadang.. Aduh, ngerasain sakit- 

Keinginan 
mencapai tujuan 

Faktor Pencapaian 
Tujuan 

PT 
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sakit.. Tapi yaudahlah gapapa, 
positive thinking aja.. Kalau 
kepengen ya harus dijalani.. 

Sejauh ini, kan melakukan usaha 
pasti ada keyakinan gitu ya? 

Iya    

Ada keyakinan bahwa pasti akan 
mendapatkan gitu? 

He’em    

Nah, untuk skala nya sendiri, dari 
1- 10.. saat ini keyakinan nya 
berapa? 

10 (dengan tekanan) Optimis Faktor Optimisme O 

10 ya? 

Pokoknya saya sama suami saya 
berharapnya.. Ya gatau sih, yakin, 
tapi memang belum, jadi itu mindset 
saya, yakin pasti dapet.. Ya belum 
tahu Tuhan kasihnya kapan, tapi 
yakin dapet.. Jadi itu, sudah mulai 
taraf mindset kesitu. Kalau misalnya 
down ya malah tambah 
memperkeruh semuanya.. Dalam 
arti ya nanti tambah stres, tambah 
ga baik semuanya.. Kalau saya ya 
mash tetep optimis sih.. 

Optimis Faktor Optimisme O 

Jadi prinsipnya membangun 
mindset positif gitu ya 

Iya, He’em    
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Adakah perasaan kayak misalnya 
kecewa? atau ter-Php.. Kan ada 
usaha A-B-C-D banyak gitu ya.. 
Ketika misalnya yang itu belum 
berhasil, itu belum berhasil.. 

Pastinya ada, kalau perasaan- 
perasaan seperti itu sepertinya pasti 
ada.. Pastinya setiap usaha itu kan 
pastinya kepengen berhasil, itu 
pastinya ada.. Tapi kalau belum ya 
berarti usaha lagi, karena prinsip 
dasarnya ya, pasti ya yang tadi saya 
bilang.. Pasti setiap kali periksa atau 
setiap kali pengobatan.. tiba- tiba 
hasilnya belum jadi, pasti perasaan 
itu ada.. Tapi kita kan suami istri 
partner ya, jadinya kadang- kadang 
saya sampai-in, “Ini gimana?” sama 
suami saya, kok belum dapet nih.. 
“gapapa”, saya juga dapet support 
dari suami, jadinya.. sudah, coba 
lagi.. itu yang jadi membantu kita 
berdua sih..  

Kecewa saat 
usaha gagal 

Afek Negatif AN 

Suami 
memberikan 
dukungan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Jadi sudah ada komitmen, gitu ya? Iya    
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Untuk hal seperti ini kan.. kondisi 
yang sulit untuk.. istilahnya.. kita 
wanita ya, kadang ada perasaan 
yang sulit untuk di ungkapkan ke 
orang lain, tidak ke semua orang, 
Nah, adakah orang yang memang 
dipercaya untuk, istilahya ketika 
ada beban, ada perasaan- 
perasaan yang muncul itu, cerita 
ke orang tersebut? 

Ada.. Adalah pastinya, kita cewek 
pastinya punya sahabat.. Kalau ga 
kita cerita aja sama suami, kita 
sharing aja apa yang dipikiran kita. 
Kayak gini, ini kedepannya gimana, 
pasti kan internal kita suami isteri 
kan ya.. berhubungan soal 
momongan kan ya harus 
disampaikan..  

Teman dan suami 
menjadi ‘tempat 
nyaman’ untuk 

berbagi  

Kepuasan Domain KD 

Nah, ada ga tantangan lain yang 
muncul ketika menghadapi kondisi 
ini, selain harus berobat? Yang 
terkadang membuat beban juga. 

Tantangannya ini.. Kan kita juga 
usaha nya juga udah dipasrahin, 
sudah berusaha ke medis, alternatif.. 
Jadi pastinya uji kesabaran.. Dalam 
arti ya itu bekalnya.. Udah berusaha 
seperti ini kalau ga sanggup ya 
gimana.. Ya di dalam usahanya itu 
pastinya kan ada perasaan capek.. 
Aduh udah ke dokter bolak- balik.. 
Alternatif harus ngerasain sakit lagi, 
harus di pijitnya kan kadang pijit itu 
kan sakit.. Ya tantangan ya, kalau 
sudah dilakukan itu semua ya sabar 

Lelah (mental) Afek Negatif AN 

Sabar dan 
Pasrah 

Afek Positif AP 
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nya aja, sama pasrah aja.. Kalau 
apa, kita buat itu kayak beban- 
beban terus ya ga bisa.. Makanya 
setahun dua tahun itu yang fase- 
fase yang tingkatan stres nya 
tinggi, tapi kalau sekarang engga. 

Saat ini sudah 
melewati fase 

stres  

Faktor Usia 
Pernikahan 

UP 

Adakah pandangan atau komentar 
negatif orang lain yang 
mengganggu? 

Pastinya ada, ga mungkin engga, 
jadi pasti ada 
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Misalnya seperti apa? 

Pastinya ditanyain dong, “sudah 
menikah berapa lama?”, “kenapa 
kok belum?”, “kenapa?”, “ada apa?”, 
terus.. ya pernah, ya.. pertanyaan- 
pertanyaan seperti itu.. ada apa, 
sehat apa engga, kayak gitu kan 
kadang- kadang ga harus kita 
utarakan ke orang lain yang 
penting kan usahanya kita, 
maksudnya usaha internal kami dan 
keluarga yang lebih paham..jadi 
kalau ada pertanyaan seperti ya 
kami “ya doain aja semoga cepet”.. 
Jadi komentar- komentar seperti itu 
pasti ada, apalagi lingkungan kerja, 
pasti..lingkungan keluarga, saudara- 
saudara itu pasti.. Dan pastinya 
banyak yang menanyakan..Tapi ya 
tergantung kitanya, awal- awal sih 
pasti bakal ada perasaan “ini kok 
terlalu mencampuri” dalam arti 
“kalian gatau nih usahanya kita 
seperti apa selama ini” tapi kan ya 
yaudahlah.. Kayak gitu dibuat santai 
aja, jangan terlalu dipikirin. Awal- 
awal pasti iya pas pada waktu itu.. 
tapi sekarang sudah engga. 

Santai dalam 
menanggapi 

pandangan orang 
lain 

Afek Positif AP 
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Pernah sampai yang terlalu 
sensitif? 

He’em pastinya pernah.. Karena 
kayak gitu, kondisi seseorang beda- 
beda.. Mungkin kalau pertanyaannya 
pas dalam kondisi santai atau 
mungkin bercanda.. mungkin kita 
bisa sih bales bercanda.. Tapi 
mungkin kita mood nya lagi moody 
trus kita dapet pertanyaan itu 
kadang- kadang kayak.. apasih, tiap 
orang punya taraf emosi ya, tiba- 
tiba pas lagi kecentok gitu yaa.. 
dalam hati “apa sih, tanya nya 
kayak gitu”.. yaa, ada lah. 

Amarah Afek Negatif AN 

Lha ini kan ada pandangan dan 
komentar negatif, lalu tadi 
disebutkan setahun dua tahun 
sempat stres, pernah ga merasa 
sampai terpuruk sampai 
mengganggu aktivitas keseharian? 

Engga sih, karena sejauh ini sih 
lingkungan saya juga beberapa ada 
yang seperti ini juga, maksudnya 
terpuruknya tu bukan terpuruk yang 
langsung down, engga, karena saya 
juga merasa sekeliling saya juga 
banyak jadinya ibaratnya ga cuma 
saya sendiri, ada beberapa temen- 
temen saya yang juga belum.. Gitu, 
jadi biasanya sama- sama share.. 
biasanya sama temen- temen gitu.. 
Trus mungkin ya ini, tanya- tanya aja 
berobat dimana. 

Tidak terpuruk 
karena banyak 
teman dengan 
nasib serupa 

(Kenyamanan) 

Kepuasan Domain KD 

Berarti keterpurukannya bisa 
digambarkan seperti apa? 

Ya Cuma dalam arti terpuruknya ya 
kesel, maksudnya kesel kenapa sih 
belum, kan udah usaha, harus 
usaha apalagi, jadi ya marah, bukan 
marah sama Tuhan, tapi kayak 

Amarah Afek Negatif AN 

Mendapat 
Dukungan dari 

Teman 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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kenapa sih.. Tapi ya trus cerita ke 
temen, “udah gapapa, coba lagi”.. 
Karena ada yang support yaudah 
langsung ilang.. Apalagi saya kan 
pekerja, jadinya kalau pekerja kan 
kalau sudah aktivitas kan sudah ga 
terlalu mengganggu.. Beda mungkin 
kalau tidak bekerja, jadi mungkin 
lebih membebani.. Tapi karena 
ketemu banyak orang jadi ya ga 
terlalu membebani 

Fase terpuruk orang kan berbeda, 
kalau Mbak IA sendiri fase 
terpuruknya langsung yang lama, 
atau up and down ? 

Ya paling- paling kalau datang bulan 
datang.. Yahh keluar nih, Yahh ga 
jadi.. Paling kadang sedih nya cuma 
setengah jam habis itu ya udah.. 
Jadi ga yang terus diratapi.. Kalau 
biasanya siklus mens nya dateng, ya 
belum rejekinya. 

Kesedihan Afek Negatif AN 

Pernah sampai menangis? 

Kalau dibilang menangis pernah, 
tapi menangis cuma “duh kenapa 
sih”, maksudnya menangis dalam 
arti cuma 5 - 10 menit habis itu 
yasudah. 

Kesedihan Afek Negatif AN 

Berarti tidak sampai berlarut larut 
ya? 

O engga    

Nah, ketika menghadapi situasi itu, 
meskipun ga terlalu down, ada ga 
perasaan tidak puas dengan 
hidup? 

Emm.. ya Cuma berfikiran kenapa 
yang lain bisa, aku kok engga.. 
Cuma perasaan seperti itu.. Tapi 
balik lagi memang belum rejekinya, 

Iri Afek Negatif AN 
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kalau belum rejeki nya ya ga bisa.. 
Tapi aku yakin aku pasti bisa.. Ini 
aja ibaratnya mama papa saya 
saja bisa memberikan keturunan, 
mertua saya bisa, pasti kami bisa.. 
Jadi apa ya, ucapan- ucapan atau 
positive thinking.. Itu yang 
menguatkan kami. 

Optimis Faktor Optimisme O 

Yakin bisa 
mendapat 

keturunan karena 
kedua orang tua 

bisa 

Faktor Kesehatan KE 

Jadi kalau di bilang puas dengan 
hidup yang dimiliki, puas atau 
tidak? 

Ya harus beryukur..  Mensyukuri hidup Kepuasan Hidup KH 

Kalau di ranking 1 – 10? 

Ya semua harus 10 ..Ya dijalanin 
aja, sekarang kalau kayak gini mau 
ngeluh juga buat apa.. Awal- awal 
sih pasti ada, tapi kalau sekarang sih 
ya dijalani aja. 

   

Sebenarnya ada alasan khusus ga 
sih? kenapa kok, istilahnya kalau 
ketika down.. “ayo ga boleh 
down”… 

Ya karena yang pertama pastinya 
banyak juga sih support, dan 
berfikirnya dalam hati “ga cuma 
kamu aja sebenernya, yang lainnya 
tuh juga banyak” kan kalau pas 
periksa ke dokter, temen- temen 
juga ada.. jadi sebenernya “kamu 
juga ga sendiri, ngapain harus kayak 
gitu”.. Trus sebenernya kalau 
memang belum dikasih ya lakuin 

Mendapat banyak 
dukungan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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aktivitas yang lain, toh ibaratnya ga 
cuma momongan aja kan, dalam 
arti kan maksudnya kita juga ada 
planning yang lain.. Jadi mungkin 
planning momongan belum dapet, 
tapi siapa tau planning – planning 
lainnya ada.. Kalau kita cuma fokus 
gini tok kan kasian, kita ada planning 
– planning lain, ada lah..Kalau sudah 
dapet yang itu ya memang mungkin 
satu- satu, ibaratnya ga akan dapet 
sekaligus.. satu- satu prosesnya..  

Memiliki fokus 
lain 

Kepuasan Domain KD 

Berarti usahanya lebih ke 
memotivasi diri ya? 

He,em    

Trus dukungan keluarga? Iya 
Mendapat 

Dukungan dari 
Keluarga 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Menurut mbak IA sendiri, sejauh ini 
apakah usaha yang dilakukan 
sudah cukup atau masih ada yang 
ingin dilakukan? 

Kalau untuk medis, alternatif, sudah 
sih, saya sama suami saya sudah, 
ibaratnya udah ke dokter sudah 
berkali- kali, medis sudah, jadi ya 
kalau usaha ya saya rasa sampai 
saat ini sudah cukup maksimal, 
tinggal gimana kita pasrahin aja. 

Pasrah Afek Positif AP 

Nah, ini kalau dilihat kan sudah 
lebih bisa menata hati, tapi masih 
ada tidak perasaan-perasaan 
negatif? 

Pasti, pastinya manusia sekali kalau 
kita sudah dalam kondisi tenang 
tiba- tiba terbesit sedikit itu pasti ada 
tapi tidak terlalu seperti yag dulu.. 
Maksudnya lebih di bawanya, saya 
datang bulan ya sudah, “oh, belum 
rejekinya”.. yasudah usaha lagi.. 

Afek negatif 
berkurang 

Afek Negatif AN 
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Perasaan kecil kayak “oh belum ya”, 
kayak sesuatu yang “eh,kok belum 
sih, yaudahlah belum rejekinya” 

Berarti masih muncul tapi 
intensitasnya berkurang? 

Iya 
Intensitas afek 

negatif berkurang 
Afek Negatif AN 

Dan sudah ga sering? Iya 
Frekuensi afek 

negatif berkurang 
Afek Negatif AN 

Nah, kalau misalnya bicara tentang 
sisi positif dari kondisi yang 
dialami, apa sisi positif yang 
dirasakan? 

Emmm, ada pastinya.. Jadi kan 
planning kita, kebutuhan kita yang 
lebih.. kita bisa menata, lebih bisa 
investasinya dipersiapkan.. toh 
suatu keluarga kan juga pondasi 
untuk finance kan harus kuat.. Nah, 
kita belum dikasih, kita ibaratnya 
sudah menata dari sekarang.. 
Harusnya lebih bisa menyiapkan 
untuk investasi nanti.. Ibaratnya 
kalau Tuhan kasih, kita sudah ada 
pondasi- pondasinya.. Dari segi 
keuangan kita bisa lebih atur karena 
belum ada momongan.. Trus 
mungkin planning – planning yang 
lain sudah bisa kita atasi karena 
belum ada “buntut” nya.. Ya masih 
bisa lah, gitu..  

Menyiapkan 
finance sebagai 
investasi untuk 

anak 

Faktor Pencapaian 
Tujuan 

PT 

Bicara tentang sisi lain kehidupan, 
tadi mbak IA sempat bilang 
planning ini belum, ada planning – 
planning di sisi kehidupan lain. 
Dalam hal pekerjaan, adakah 
pencapaian atau hal yang dicapai 

Ada sih, karena pekerjaannya 
berhubungan dengan orang banyak 
secara tidak langsung juga hal 
seperti itu jadi tidak terfikirkan, 
jadinya tidak terlalu membebani. 
Lingkup pekerjaan yang 

Pekerjaan 
mengurangi 

beban masalah 
Faktor Pekerjaan P 
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dalam pekerjaan yang membantu 
kondisi saat ini? 

berhubungan dengan banyak orang, 
lingkup pekerjaan yang beberapa 
kali ke tempat kota - kota lain jadinya 
hal itu membuat lebih refresh, tidak 
membebani dalam hal untuk 
kepikiran terus. 

Memang sering luar kota ya? 

Dibilang terlalu sering sih engga, 
setidaknya ketemu banyak orang tuh 
lebih.. emm, kita ga terlalu fokus 
memikirkan hal seperti itu. Kalau 
kita sering kumpul sama orang kan 
ga banyak ngalamun, banyak 
aktivitas, jadi ga membebani. Jadi 
kalo “kok belum ya” “kok belum 
dapat”..ya seperti itu. 

Pekerjaan 
menjadi fokus 

pengganti 
Kepuasan Domain KD 

Jadi karena memang ada 
pengalaman – pengalaman baru 
begitu? 

Iyaa, begitu.    

Nah, di pekerjaan kan istilahnya 
bisa “nyelimurin” kondisi tersebut, 
jadi apakah pekerjaan mbak IA ini 
menurut mbak bisa membantu 
mbak IA dalam menjalani kondisi 
ini dengan lebih baik? 

Iyaa, bisa 
Pekerjaan 

memengaruhi 
subjek 

Faktor Pekerjaan P 

Kalau sikap dari suami sendiri 
bagaimana mbak? 

Karena kita kan partner ya, pasti 
dalam rumah tangga saling 
membutuhkan, jadinya sudah di 
sampaikan di awal.. maksudnya ya 
saat ini belum ada dan itu kan kita 
jua terikat sama- sama, maksudnya 
kan tidak hanya saya yang berusaha 

Suami menjadi 
partner, 

memberikan 
motivasi dan 
menguatkan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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tapi dua- duanya jadi ya kita usaha 
maksimal berdua dan apapun 
hasilnya ya ibaratnya kita tanggung 
berdua, bukan di tanggung salah 
satu pihak, karena masalahnya.. 
bukan masalahnya sih, karena 
memang ini tanggung jawab berdua 
jadi ya harus di tanggung berdua, 
sama- sama saling menguatkan. 
Kalau lebih perasa kan ceweknya 
ya, kalok cowok mungkin ya ga 
pake, istilah nya perasaannya ga 
terlalu lah ya, lebih bisa kasih 
motivasi, ya saling nguatin. 

Lalu tanggapan mbak IA sendiri 
mengenai sikap suami seperti apa? 

Malah jadi semangat, dalam arti ya 
gini.. harusnya bisa, pasti kok, gitu.. 
karena semangat, kalo lagi down sih 
ya pasti yang nguatin pasangan.. 
kalau ada support gitu kita kan 
jadi positive thinking nya tu lebih, 
berharap gitu. 

Dukungan suami 
menumbuhkan 
semangat untuk 
terus berusaha 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Berarti istilahnya mengurangi 
perasaan- perasaan negatif yang 
ada begitu? 

He,em.. he,em..    

Kemudian untuk keluarga besar 
sendiri, tadi kan di bilang turut 
men-support ya, adakah sikap- 
sikap lain yang dirasa membantu 
mbak dalam menghadapi kondisi 
ini? 

Emm gini, dukungan dari keluarga 
itu biasanya dengan memberikan 
informasi salah satunya sih “coba 
deh,ini ada tempat” bisa, atau “coba 
ini ada tempat alternatif yang 
bagus”.. itu kan sebagai bentuk 
support juga.. Memberikan 

Keluarga 
memberikan 
dukungan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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informasi, trus “coba deh” itu kan 
suatu bentuk dukungan. Saya malah 
melihatnya banyak yang kepengen 
juga nih dari saya dan suami saya, 
makanya mereka memberikan 
informasi, “ayo coba periksa kesini”, 
“ayo coba kesini”.. ya itu contoh- 
contohnya. 

Tapi pernah ga hal itu menjadi 
beban tersendiri? Karena ada kan 
orang yang kalau digituin malah..  

Malah down kan? He,emm. Kalau 
dibilang bebannya sih engga, kalau 
gampangnya kita sama suami kalau 
kadang- kadang kita ada fakta yang 
“udah berobatnya nanti dulu” tu 
yaudah kita cuma.., ya ga kita jalani, 
tetep kita terima, tapi kalo kayak kita 
gamau diambil dulu ya udah kita ga 
kesana tapi ga menunjukkan reaksi 
kita, gamau ah, atau engga, gitu.. 
“ya terimakasih atas infonya”..entah 
kita dateng kesana atau ndak kan itu 
setidaknya bentuk perhatian 
mereka. 

Diperhatikan oleh 
keluarga 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Kasih sayang Afek Positif AP 

Tapi apakah dari keluarga besar ini 
terlalu mengikuti atau engga? 

Engga, engga. Tidak, maksudnya 
tidak.. Ibaratnya tidak yang terlalu 
“kok belum sih, gini gini gini”, ga 
ada yang kayak gitu. 

Keluarga tidak 
memberikan 

tekanan 
(Kenyamanan) 

Kepuasan Domain KD 

Lalu tadi kan sempat cerita ke 
sahabat, berarti ada sahabat yang 
mendukung ya? 

Iya, iya ada. 
Sahabat 

mendukung 
Faktor Dukungan 

Sosial 
DS 

Emm, ada ga komunitas atau 
perkumpulan yang dirasa 

Engga sih, saya ga ikut yang seperti 
itu, cuma olah raga aja.. 
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membantu dalam menghadapi 
kondisi ini? 

Maksudnya kalo olah raga kan ada 
tu member- member disitu cuma ga, 
membahasnya ga seperti itu. Ya 
untuk komunitas kayak gitu sih 
engga. 

Nah kalau yang pertemanan itu 
ada ga ada rutinitas, kan biasanya 
ada tuh jadwal kayak kumpul tiap 
berapa bulan sekali? 

Engga, kita malah jarang kumpul. 
Tapi memang intens komunikasi. 

   

Berarti kalau mau curhat via chat? 
Iya, WA, chat atau gimana, karena 
domisilinya memang luar kota. 

   

Tapi itu cukup membantu ya? 

Ya, cukup membantu juga. 
Walaupun kadang kumpul sama 
temen- temen tapi ga bahas itu juga 
sih. Tapi ya membantu juga, karena 
ada juga temen- temenku juga yang 
belum. Jadi ibaratnya senasib 
sepenanggungan, jadi ya di buat 
seneng aja karna kita ya sama- 
sama, karna ada temennya .  

Kehadiran 
sahabat 

membantu dalam 
menjalani kondisi 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Senang Afek Positif AP 
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Kalau untuk komunitas lain,misal 
ikut koor atau yang lainnya? 

Biasanya lebih ke ini sih, member 
nya lebih ke olah raga sih, sanggar 
senam gitu, itu kan ada grup nya, ya 
itu kan biasanya yang dateng itu kan 
macem- macem. Ada ibu- ibu, ada 
muda- muda juga yang belom, 
sharing-nya cuma disitu “ayok nih 
yang mau cepet jangan males 
senamnya, dateng”.  Cuma grup- 
grup itu aja sih masuknya, kalau 
yang lebih yang tadi disampaiin sih 
ga ada. 

Mendapat 
dukungan dari 

sesama anggota 
komunitas 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Kalau lebih yang rohani begitu ga 
ada? 

Rohani.. kalau itu engga, Cuma ini 
aja..ya dateng aja kalau pas doa- 
doa di lingkungan atau ga di gua 
maria. 

   

Apakah itu cukup membantu? 

Ya, pastinya lebih.. kalau ke rohani 
itu kan lebih tenang, gimana ya, 
ibaratnya lebih, lebih pasrahin aja. 
Walaupun waktu ibadah kan tidak 
membahas tentang hal itu..  tapi ya 
ini aja, pastinya kalau kotbah kan 
kayak ada spiritual yang lain.  

Kegiatan rohani 
membantu untuk 

pasrah dan 
tenang 

Faktor Kepercayaan 
dan Spiritualitas 

KS 

Membantu untuk menghadapi 
kondisi ya? 

Iya    

Ini kan tadi sudah bicara planning 
ya, apa pandangan yang dimiliki 
mbak IA tentang masa depan? 

Emm, sampai detik terakhir ya 
yakin aja, tinggal ditunggu kapan 
datengnya. Ya kalau saya positive 
thinking aja tinggal ditunggu 
anaknya kapan, karena yang saya 
alami ini, saya punya cerita juga.. 

Termotivasi 
dengan kisah 

saudara sehingga 
yakin akan 

mendapat anak 

Faktor Optimisme O 
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Adik ipar saya juga penantiannya 
panjang tapi mereka dengan 
tekun, dengan doa, dengan usaha, 
pasrah.. akhirnya dapet.. 
Penantiannya lebih panjang dari 
saya dan akhirnya dapat, itu yang 
memotivasi saya dan suami saya. 
Yakin kok, kalau yakin dapat 
momongan, pasti dapet, karena 
kita melihat background- nya dari 
situ, jadinya ya adik ipar saya itu 
dengan penantian yang panjang 
akhirnya bisa, jadinya ya kayak ada 
motivasi. 

Apakah ada rencana- rencana lain 
di masa depan selain itu, misalnya 
membangun usaha dsb? 

Pastinya ada lah, ada lah, pastinya 
setiap orang kepengen maju, tapi 
untuk saat ini memang belum terpikir 
usahanya apa tapi pastinya pengen, 
tapi belum tau bentuk usahanya apa. 

Ingin di masa 
depan lebih maju 

(Keinginan 
Merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Nah kalau membayangkan masa 
depan, dengan segala rencana, 
segala harapan, kira- kira aka nada 
kepuasan atau tidak dengan hidup 
di masa depan? 

Ya pasti, ya karena optimis itu.  

Menyatakan puas 
akan masa depan 

Kepuasan Hidup KH 

Optimis Faktor Optimisme O 
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LAMPIRAN C 

 

KODING SUBJEK II (SH) 

 

Pertanyaan Jawaban 
Kata- Kata 

Kunci 
Tema Kode 

Mbak SH ini sudah berapa lama ya 
menikah? 

Aku , 2015, Mei. Mei 2015 tu berarti 
berapa.Tiga lebih, hampir empat 

   

Waktu menikah usia mbak sama suami 
berapa? 

Aku ketoke nek ndak salah 37    

Suami ? Kan selisih setahun, he’em..    

Waktu awal pernikahan itu apakah mbak 
dan suami merencanakan untuk 
menunda keturunan atau tidak? 

Ndak sih, ndak ada    

Lalu waktu itu istilahnya sebagai wanita 
yang baru menikah, seberapa inginkah 
mbak SH ini memiliki keturunan? 

Ya kalo aku sih pengen banget, 
sama- sama lah. Yo kalo bisa sih 
langsung ya, kan maksudnya kita ga 
pake alat apapun, misale kalo 
hubungan juga ga pake pengaman 
gt enggak, maksudnya biar cepet 

Gairah Afek Positif AP 

Kalau skala 1 – 10? 

10 , mengingat usia kan sudah 
banyak, kalo bisa secepete, tapi yo 
memang belum dikasih ya pie 
lagi. 

Pasrah Afek Positif AP 

Lha itu kan sudah berjalan hampir empat 
tahun ini, apakah keinginan itu masih 
ada atau? 

Ya pasti Gairah Afek Positif AP 
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Apakah skalanya masih 10? Lebih malah (tertawa) Gairah Afek Positif AP 

Malah lebih ya? 
Tambah pengen karena kan di kejar 
usia to 

Gairah Afek Positif AP 

Lalu kalau diingat lagi apa yang 
melandasi keinginan untuk memiliki 
anak? 

Pastilah orang rumah tangga kan 
yang dipingini kan keturunan 

   

Lalu apa yang dirasakan oleh mbak SH 
sebagai wanita saat menghadapi kondisi 
saat ini? 

Ya kalo mau jujur sih memang 
stres, pastilah, kan mesti ada 
faktor.. maksudnya kayak di anggep 
kok macam tanda petik mandul apa 
pie to, lha padahal kan kalo dilihat 
dari sisi keluarga kan juga ga 
mungkin, wong keluarganya 
keluarga besar semua , turunan 
semua, sama- sama to keluarga 
suami ku juga. Kalo dari sisi itu sih 
ga mungkin lah, normal 
maksudnya. 

Stres Afek Negatif AN 

Percaya Diri Afek Positif AP 

Yakin bahwa 
tidak mandul 

Faktor Kesehatan KE 
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Rasa yang muncul itu apa aja sih mbak? 
Mungkin sedih atau marah atau lainnya 

Marah sih endak, stres wae, lebih 
ke sedih, kok belum belum ya 
maksudnya udah pernikahan jalan 
tiga tahun lebih kok belum – 
belum, trus kan sudah di kejar 
umur, kalo orang bilang sih wanita 
ada masa expired nya atau pie, 
tambah stres lagi 

Stres Afek Negatif AN 

Sedih Afek Negatif AN 

Usia memicu 
stres 

Faktor Usia U 
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Usia pernikahan 
memicu stres 

Faktor Usia 
Pernikahan 

UP 

Perasaan seperti itu mulai muncul kapan 
mbak? 

Kalo aku sih lebih ini, umurku kan 
sudah menginjak kepala 4 jadi ya 
kepikiran. Kalo suami sih memang 
dari awal dah stres, keluarga 
besarnya juga, kan dia memang dari 
keluarga ya bisa dibilang masih 
kampung, jadi kalo orang kampung 
kan biasa to kalo udah nikah kok 
udah sekian lama kok belum. Dari 
keluarga nya dia. 

Usia 
memunculkan 
kecemasan 

Faktor Usia U 
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Nah, selama ini usaha apa aja yang 
sudah dilakukan mbak? 

Ya sudah pernah nyoba ke dokter 
tapi itupun juga butuh waktu sih, ga 
langsung. Masalahnya suamiku tu 
tipe orang yang apa ya, macem 
kurang percaya sama dokter gitu 
lah. Butuh proses juga, untuk mau 
ngajak dia ke dokter tu butuh proses, 
trus setelah berjalan kira- kira dua 
tahun lebih tu baru mau. Yaudah 
periksa, ya ga masalah, ya, dari 
dokter bilang ga ada kendala 
sebetulnya, ya disuruh berdoa, itu 
kan ada faktor mukjizat dari 
Tuhan juga. Tapi buktinya ya 
belum, ya ga tau, mungkin ada 
faktor jarang ketemu juga, kan 
jarang kumpul. 

Berdoa dan 
percaya adanya 
mukjizat Tuhan 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Suami kerja apa mbak? 

Kan pelaut, pelaut kan pulangnya 
juga ga tentu, dua bulan kerja, 
ditinggal, trus sebulan di rumah, 
kadang ya sebulan lebih, tapi kan 
jugak itu ga jaminan untuk bisa 
ngepaske masa subur apa pie, kan 
belum tentu dapet  
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Lalu dengan ke dokter, lalu pijet, itu 
sebenarnya ada beban atau kesulitan 
tersendiri atau ndak sih mbak? 

Ndak sih, karena aku pengen pijet, 
suami ga masalah jadi yaudah pijet, 
ga jadi masalah, Cuma ya memang 
pikire sih itu sudah merupakan 
usaha. Kita sudah berusaha to, 
selain ya kita punya iman sebagai 
orang beragama tapi kan selain itu 
kita juga punya usaha, ke dokter 
lah, apa lah, jadi ya ternyata belum 
dikasih, ya yaudah mau gimana 
lagi. 

Tidak hanya sisi 
spiritual tetapi 
juga berusaha 

(Keinginan 
Merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Pasrah Afek Positif AP 

Ke dokter berapa kali mbak? 

Berapa kali ya, dulu sih sekali tu 
yang di daerah bawah itu, trus 
pindah ke sini, udah dua dokter, tapi 
kan kayak ada terapi berapa kali gitu 
to, tiga kali 

   

Oh, maksudnya satu dokter itu beberapa 
kali pemeriksaannya? 

He,eem    

Saat masa- masa itu, perasaan apa aja 
mbak yang muncul? 

Ya secara pribadi sih saya senang, 
eh suami mau, udah mau 
mendukung, ada usaha.. Selain 
beriman kan dari pihak dia ada 
usaha. Mungkin ini salah satu jalan 
Tuhan, tapi ya sudah berusaha kok 
belum, ya waktu pertama kali 
periksa sih ada harapan, oh 
mungkin ini salah satu jalan. Tapi 
kok belum..ya ada sedih juga, tapi 

Suami 
mendukung 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Senang, Ada 
Harapan, 
Pasrah 

Afek Positif AP 
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yaudah, pasrah aja. Mau gimana 
gimana kan, ya pie, satu- satunya 
yang bisa dilakukan ya pasrah. 

Sedih Afek Negatif AN 

Lalu biasanya apa yang dilakukan ketika 
perasaan itu datang, biasanya apa yang 
dilakukan? 

Sembahyang, berdoa 
Berdoa untuk 
menenangkan 

hati 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Mbak SH ini bekerja? He,em    

Apakah pekerjaannya nyelimurin untuk 
tidak memikirkan itu? 

Ya pasti, soale kan otomatis pikiran 
tenaga semuanya tersita ke 
pekerjaan jadinya ga kepikrian itu 
to, masalah keturunan itu. Ya kalo 
kita udah mikirin kerjaan sih itu 
sudah ga kepikiran sama sekali. 

Pekerjaan 
berhasil 

menghilangkan 
kecemasan 

terkait 
keturunan 

Faktor Pekerjaan P 

Biasanya mbak kalau menceritakan 
kesulitan itu ke siapa?  

Temen, ada temen tertentu. Kalau 
ada masalah ya cerita, kakak juga.. 
Tapi ga semua orang, tertentu aja. 
Nek ndak cerita stres sendiri nanti, 
dipendem semua. (tertawa) 

   

Lalu ada ga mbak, kan kadang orang 
lain punya perkataan atau komentara 
apa yang menyinggung, ada gak? 

Kalo masalah itu, lingkungan kerja 
sih. Tapi ndak tak masukke hati. 
Kayak tak anggep guyon gitu lah. 
Kalo aku lho. 

Santai dalam 
menanggapi 

komentar orang 
lain 

Afek Positif AP 

Kenapa begitu, kan kadang ada orang 
yang .. 

Langsung shock gitu…    
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Ya semacam itu, langsung dibawa stress 
Engga lah ngapain, kurang kerjaan. 
(tertawa) Kalau aku tak anggep 
guyon. 

Santai dalam 
menanggapi 

komentar orang 
lain 

Afek Positif AP 

Tapi pernah ga mbak ada komentar yang 
sampai nyelekit banget gitu? 

Ya ada sih tapi kan.. maksudnya 
sakit hati atau kecewa gitu ya 
cuma sesaat aja, yasudahlah, 
ngapain dibawa lama- lama ga ada 
faedahnya. 

Sakit hati dan 
kecewa hanya 

sesaat 
Afek Negatif AN 

Apakah kondisi seperti ini sempat 
membuat terpuruk, tadi kana da bilang 
stress ya, apakah sampai mengganggu 
aktivitas? 

Ndak sih, kalau untuk masalah ini 
sih endak, kalau berantem sama 
suami lha gek (tertawa).. Maksudnya 
ya sudah, lha pie, mau berusaha 
model apa lagi.. pasrah, kalau 
memang Tuhan sudah 
berkehendak yasudah tetep 
begitu, tapi ya beriman juga, Sara 
yang umur udah tua aja kalau 
Tuhan mengijinkan ya tetep 
terjadi to. Aku cuman beriman itu 
aja. Orang mau bilang apa apa apa 
ya terserah. 

Pasrah Afek Positif AP 

Beriman pada 
Kisah Injil 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Berartii ya maksudnya dibawa santai gitu 
mbak? 

Sempet sih, kan ada orang bilang 
suruh ‘mancing’ anak itu to, ngopeni 
anak dulu buat pancingan, ya 
sempet tak pikirkan, tapi suami gak 
mau, ya karna ga ada kesepakatan 
ya sudah. Aku kan pengene sepakat 
semua to. Trus sempet pengen 

Keinginan untuk 
merubah 

kehidupan 
Kepuasan Hidup KH 
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persemaian di luar itu, bayi 
tabung, aku pernah ngusulin, tapi 
suami gamau, ya sudah. Sempet 
sedih, istilahnya ada orang saranin 
ini kok gak mau, giliran ga dapet- 
dapet complain, ya sempet sedih 
tapi ya trus yaudahlah, balik lagi, 
pasrah aja.  

Sedih Afek Negatif AN 

Pasrah Afek Positif AP 

Apakah ada pemikiran lain, ada ga 
pegangan lain yang pada akhirnya 
kesannya..udahlah hidup ini dibuat 
santai aja?  

Ya ada sih, maksudnya pada 
akhirnya nyantai juga karena 
browsing- browsing trus ada juga 
orang bilang kalau stres itu kan 
salah satu faktor penghambat. 
Yasudah, trus kita berdua sepakat 
akhirnya jangan stres, maksudnya 
jangan dipikirin banget gitu lho ben 
ora stres. Yaudahlah, jadi berusaha 
semaksimal mungkin, hidup di bikin 
enjoy. Yo pada akhirnya larinya 
kesitu, refreshing, dolan- dolan, ya 
tujuannya biar ga kepikiran, happy. 

Santai (tenang)  Afek Positif AP 

Senang Afek Positif AP 

Ada atau pernah ga merasa tidak puas 
dengan kehidupan? 

Aku kan tipe orang nya untuk hidup 
kan mengalir sih, dari dulu selalu 
jalani dengan mengalir,dari dulu 
sudah terbiasa.. yang ada ya di 
jalani. Aku lebih ke solusi sih, 
bagaimana untuk melewati masalah 
itu dan lebih fokus pada solusinya 
apa, kalau ada masalah tu solusinya 
apa. Supaya bisa lepas dari ini tu 
gimana mengatasinya. Lebih ke situ. 

Pasrah Afek Positif AP 
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Jadi ya mungkin orang bilang kok 
ora pernah stres, padahal ya podo 
wae cuma gimana carane keluar dari 
stres itu. 

Nah, biasanya ada orang yang supaya 
ga stress itu memikirkan sisi positif dari 
situasi tersebut, ada ga pemikiran seperti 
itu? 

Ya ga sih, kalo temenku baru nikah 
dah punya anak, repot, kan yo 
resikomu to punya anak, tapi kan 
guyonan, enak gini to pacaran sek, 
tapi kan ya sifatnya cuma guyon.  

   

Tapi puas dengan kehidupan ga? 
Sekarang 

Yaaa, kalo puas sih sebetulnya.. 
bingung ik, karna ya bisa dikatakan 
puas itu kalo bebas dari masalah, 
jadi ya belum, tapi berusaha 
mengalir, berusaha menjalani 
dengan mengalir jadi enteng. 
Bingung, kalau dikatakan puas ya 
belum, tapi kalo belum ya disyukuri, 
bisa kayak gini. Ya disyukuri aja 
lah. 

Santai Afek Positif AP 

Bersyukur Kepuasan Hidup KH 

Kalau boleh tau kerjanya dimana mbak? 

Di asuransi, lebih ke dalam, 
sekretaris pribadi. Kerjanya sih 
serabutan, bisa dibilang stressornya 
tinggi karena semuanya dikerjakan. 

   

Tapi itu justru yang nyelimurin? 
He,emm karena kerjaannya banyak. 
Menghadapi orang banyak, 
karakternya macem- macem. 

Pekerjaan 
mengalihkan 

perhatian  
Faktor Pekerjaan P 

Tapi suka dengan pekerjaannya? 

Ya tuntutan hiduplah, ga kerja ya 
trus mau apa. Dinikmati aja, kerjaan 
kan pasti ada plus minus nya, gitu 
lah, menikmati. (tertawa) 

Menikmati 
pekerjaan 
(Kepuasan 
Pekerjaan) 

Kepuasan 
Domain 

KD 
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Tapi mendapat pengalaman ya mbak? 

Ya pasti, kan tiap hari beda to 
permasalahannya kan kompleks, 
ketemu berbagai macam karakter 
orang, ya nilai plus nya dsitu, 
bergaul sama orang banyak kan 
juga mendewasakan kepribadian 
kita to, menghadapi si A begini, si B 
begini, sementara pekerjaan dari A 
sampai Z harus diselesaikan. 

Mendapatkan 
pengalaman 
positif dari 
pekerjaan 

Faktor Pekerjaan P 

Tapi apakah ada perasaan- perasaan 
positif? 

Ya senengnya pasti dapet 
penghasilan, setidaknya punya 
penghasilan sendiri, ga 
mengandalkan suami aja, jadi 
kebanggaan, kalau ada masalah 
apa- apa dalam rumah tangga kan 
macam harga dirinya ga jatuh gitu 
lho karena punya income sendiri. 

Senang dan 
bangga 

Afek Positif AP 

Mendapat 
penghasilan dari 

pekerjaan 
Faktor Pekerjaan P 

Harga diri tidak 
jatuh karena 

bekerja 
(Kepuasan Diri) 

Kepuasan 
Domain 

KD 

Merasa tidak 
bergantung 
pada suami 

karena memiliki 
penghasilan 

sendiri  
(Keuangan) 

Kepuasan 
Domain 

KD 

Jadi istilahnya pekerjaan membantu 
dalam menjalani hari- hari ya? 

Iyaa, iya. Ya saling lah, kalau pas 
suami off kerja kan aku bisa tampil 
disitu. Bisa saling bantu disitu juga. 
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Kalau sikap dari suami sendiri dalam 
mengahadapi kondisi bagaimana? 

Kebetulan kalau suami kan orang 
luar, jadi karakternya keras sih, trus 
permasalahan rumah tangga kan 
kompleks, ya sempet juga macem 
nuduh aku, dari pihak ku yang 
mungkin mandul lah, atau karena 
umurnya banyak. Sempet sih 
maksudnya stres karena ada 
tuduhan seperti itu. Ya, yaweslah.. 
pernah sih dia mengutarakan hal itu 
sempet berantem, tapi ya sudah, 
namanya orang rumah tangga kana 
da berantemnya, ada akurnya. 

Stres karena 
tuduhan suami 

Afek Negatif AN 

Tapi kan tadi sudah sempet ke dokter 
dan bagus hasilnya, itu gimana? 

Ya sehat.    

Apakah sama sikapnya? 

Ya kalau perubahan sikap ya 
memang ada perubahan, jadi lunak, 
ga nuduh tanpa dasar. Trus 
sekarang dah tau sama- sama ga 
ada masalah ya sudah, meskipun 
kadang dari pihaknya dia masih 
ah kok belum belum juga, tapi 
kalau dibanding dulu ya sudah ada 
perubahan, lebih lunak, lebih bisa 
menerima.  

Suami 
menerima 

subjek  

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Ada tekanan 
dari keluarga 

suami 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Tapi kemarin sempet lihat waktu video 
call kayaknya mesra banget mbak? 

Ya gitulah.. (tertawa) Namanya 
rumah tangga kan ya masalah up 
and down. Bagaimanapun dia itu 
kan pilihanku, maksudnya ya pasti 
ada konsekuensi yang harus 
dihadapi, ya wajarlah, pasti ada 

Menghadapi 
permasalahan 
rumah tangga 

terkait 
keturunan 

dengan tenang 

Afek Positif AP 
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masalah, ada mesranya, yaa 
wajarlah.. Enteng aja 
nanggepinnya. 

(santai) 

Kalau dari keluarga besar ada tekanan 
atau tidak.. Kalau pihak keluarga suami 
kan tadi sudah tau, pihak mbak sendiri 
bagaimana? 

Ndak sih, kebetulan kalau dari 
pihak keluargaku ndak sama 
sekali , apa ya, macem nambah- 
nambahi beban, ibaratnya dengan 
sikap mereka, pertanyaan mereka, 
tuntutan mereka, sama sekali ga ada 
kalo dari pihak ku. Salah satu yang 
disyukuri, bisa menerima.. 

Subjek nyaman 
karena keluarga 
tidak menuntut 

Kepuasan 
Domain 

KD 

Keluarga tidak 
menekan dan 
bisa menerima 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Bersyukur Afek Positif AP 

Tapi mbak SH ketika menanggapi pihak 
suami apakah keras juga atau tidak? 

Ndak sih, diem aja, ndak tak 
tanggapi sama sekali malah 
(tertawa). Bawa dalam doa aja, ga 
tak tanggepin.. Lha keluarga mau 
nuntut model apa aja ya emangnya 
kita bisa apa. Lha kalo ada cetakan 
yo tak bikinkan ya to. (tertawa) Lha 
trus bisa apa, yawes to di diem ke 
wae. 

Tidak 
menghiraukan 
komentar dari 

keluarga suami 
(Keinginan 
merubah 

Kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Berdoa   
Faktor 

Kepercayaan dan 
Spiritualitas 

KS 

Kalau teman, tadi kan sempet cerita ke 
teman, dapat dukungan juga ndak? 

Ya ada sih, dalam artian ya yang 
minum macem suplemen apa lah, 
yang diet apa lah..  

Teman 
mendukung 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Ngasih informasi gitu ya? 

Informasi, iyaa, ya ada.. Ada yang 
ngasih saran juga suruh resign 
keluar. Tapi kan ya tak pikir- pikir, 
kan banyak hal to yang harus 

Teman memberi 
informasi 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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dipertimbangkan. 

Sebenernya apa sih yang dirasain di 
dalam hati ketika ada teman atau 
keluarga, suami ketika memberikan 
dukungan? 

Ya seneng sih, oh ya, berarti dalam 
tanda petik mereka mengerti 
keadaanku, memahami aku, macem 
ada support, jadi tambah kuat “oh 
ya ya, aku disini ga sendiri”, gitu.. 
ada temen- temen, ada keluarga, 
ada kakak yang kasih dukungan. 

Senang Afek Positif AP 

Merasa tidak 
sendiri  

(Kenyamanan) 
 

Kepuasan 
Domain 

KD 

Mendapat 
banyak 

dukungan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Lalu punya ga sih mbak, komunitas, 
kelompok- kelompok yang diikuti? 

Kalau akhir- akhir ini jarang, kalo 
dulu sih ikut koor, ikut vocal group, 
kalau sekarang jarang aktif karena 
sudah capek to pulang kerja.. Ya 
masih aktif tapi ga yang rutin dateng, 
gabung, kumpul gitu ga, paling kalau 
sekali waktu aja kalau ada tugas, 
sekali dua kali latihan langsung 
pentas, Cuma kalau di banding dulu 
memang sudah berkurang banyak 
berkumpulnya. 

   

Tapi kalau pas kumpul gitu cukup 
membantu apa tidak? 

Ya kalau pas sendirian ditinggal 
suami kerja, ya membantu, dalam 
arti ada kegiatan, macem mengisi 
waktu. 

Mengikuti 
komunitas  
membantu 

mengalihkan 
pikiran 

Kepuasan Hidup KH 
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(Keinginan 
merubah 

kehidupan) 
 

Tapi sudah jarang ya mbak? 

He,em.. memang tak kurangi sih 
kegiatannya, karena kan katanya 
ada yang ga boleh kecapean lah, 
apa lah.. memang lagi tak kurangi. 

Mengurangi 
kegiatan 

(Keinginan 
merubah 

kehidupan 

Kepuasan Hidup KH 

Lalu kalau bicara tentang masa depan, 
sebenarnya mbak SH punya pandangan 
seperti apa? 

Yaa (tertawa).. Pengennya ya 
keluarga harmonis, punya semua 
sendiri, rumah pribadi, mobil 
pribadi, keluarga harmonis, rukun, 
anak, yo pastilah.. Pengennya itu. 
Puji Tuhan sih sekarang rumah 
sudah ada, yak an untuk ya 
tinggal ini.. siapa tau sudah ga 
kepikiran to, sudah punya rumah , 
berikutnya lebih fokus ke 
keturunan.  

Memiliki hal lain 
yang menjadi 

fokus 

Kepuasan 
Domain 

KD 

Memiliki 
beberapa tujuan 

yang 
terorganisir 

Faktor 
Pencapaian 

Tujuan 
PT 

Ooo dulu kebagi sama planning urusan 
rumah? 

He,emm. Kalau kemarin kan masih 
nebeng rumah orang tua kan macem 
kurang bebas to, kalau ada masalah 
apa. Makanya nekat ambil rumah, 
sekarang sih sudah. Makanya siapa 
tau dengan adanya rumah ini, 
siapa tau kan tetep ada harapan 
lah, bisa jadi jalan untuk dapet 
momongan. 

Optimis Faktor Optimisme O 

Ada rencana lain misalnya dalam waktu 
dekat ini? 

Ndak ada sih. Ya fokus ke anak, di 
buat happy happy  

Senang Afek Positif AP 
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Menurut mbak, apakah akan muncul 
kepuasan di masa mendatang dengan 
segala rencana ini? 

Ya kalau selama kondisinya masih 
seperti sekarang ya bisa sih, 
banyak planning to, bakalannya 
punya ini, punya ini, kayaknya kok 
bisa tercapai lah, asal kondisinya 
masih seperti sekarang.. Tapi besok- 
besok gimana kan gatau. 

Optimis Faktor Optimisme O 

Kepuasan 
dengan hidup 
masa depan 

Kepuasan Hidup KH 
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LAMPIRAN D 

 

KODING SUBJEK III (NU) 

 

Pertanyaan Jawaban Kata- Kata Kunci Tema Kode 

Mbak NU sudah berapa lama 
menikah? 

Dari 2014 bulan Juni, berarti mau 
jalan lima tahun. 

   

Saat menikah usia mbak dan 
suami berapa? 

Kalau suami itu 32, kalau saya 30.    

Waktu awal pernikahan itu 
apakah ada rencana menunda 
keturunan atau langsung 
pengennya? 

Waktu awal menikah, ndak sih, ya 
kita..kita ngalir aja, maksudnya ya 
semampunya, trus apa sih, yang 
mampu di jalani aja, ga ada planning 
apa- apa itu ndak. 

Tenang Afek Positif AP 

Sebagai wanita yang pada saat 
itu baru menikha, mbak NU ini 
seberapa ingin mendapatkan 
keturunan? 

Ya kalau pengen sih tetep pengen 
ya mbak, tapi kan ya.. sebagai 
manusia tetep usaha, tetep usaha 
ikhtiar kemana- mana tapi kembali 
itu bukan kuasa kami, itu kuasa 
yang di atas. Kalau pengen sih 
pengen, tetep kita usaha 
semampu kita, sebisanya kita. 

Gairah Afek Positif AP 

Percaya bahwa 
hadirnya keturunan 
adalah kuasa Tuhan 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Keinginan merubah 
kehidupandengan 
melakukan usaha 

Kepuasan Hidup KH 

Kalau skalanya dari 1- 10 pada 
saat itu? 

Ya kalau untuk skala sekitar 8- 9 lah, 
keinginan itu kan juga ga harus 
keturutan to, kembali lagi pada 
yang ngasih. 

Pasrah Afek Positif AP 
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Maksudnya bukan yang ngotot 
harus gitu ya? 

Enggak, enggak.    

Lalu apakah, maksudnya  sampai 
saat ini kan sudah berjalan lima 
tahun, apakah keinginan itu tetap 
ada? 

Ya kalau keinginan tetap ada mbak, 
apa, tetep sih, maksudnya wong ya 
namanya rumah tangga ya tetep 
pegen, tapi yasudah dijalani saja. 

Gairah Afek Positif AP 

Pasrah Afek Positif AP 

Skalanya juga masih sama? Sama    

Lalu jika bicara soal perasaan, 
sebagai wanita sebenarnya apa 
yang dirasakan ketika harus 
menghadapi yang seperti ini? 

Kalau untuk perasaan sih saya 
tipikal orang yang bukan baper 
ya.. Tapi misalnya kalau ditanyain 
“bati”, yaa kan bahasanya, saya tu 
nggak yang trus kayak rendah diri 
atau apa, saya enggak, makanya itu 
saya kembali lagi, memang menjadi 
tujuan kami, keinginan kami, tapi.. 
emm misalkan kita belum diberi 
kesempatan yasudah gapapa, 
gitu..Jadi misalkan ditanya gitu, 
jawabnya saya sama suami tu 
enteng kok, “pangestunipun mawon, 
doakan saja”, gitu. 

Tipe orang yang 
tidak baper 

Faktor kepribadian K 

Santai/ Tenang Afek Positif AP 

Istilahnya dipasrahkan saja 
begitu? 

Iyaa (dengan tekanan) Pasrah Afek Positif AP 

Berarti dari awal menikah 
memang sudah..maksudnya 
sudah ada kepasrahan itu 
memang sudah ada ya? 

Ada, maksudnya kita..Ya pasrah aja, 
maksudnya itu bukan kuasa kami, 
gitu. 

Percaya bahwa 
hadirnya keturunan 
adalah kuasa Tuhan 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Lalu kalau bicara soal usaha 
sebenarnya sudah 
mengusahakan apa saja? 

Usaha sih dari yang medis, itu pasti 
ya yang medis, trus cek lab tu 
juga sudah kan, karena kan yang 

Berusaha secara 
medis 

(Keinginan merubah 
Kepuasan Hidup KH 
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pertama tetep medis, karena 
berkaitan dengan kesehatan, trus 
yang kedua tetep kita menggunakan 
ya semacam kayak pijet. 

kehidupan) 

Tradisional ya? 

He,em.. Yaa, alternatif lah, gitu.. 
Termasuk kayak yang dipercaya 
gitu.. Apa, kurma muda trus kayak 
madu- madu penyubur 
kandungan, gitu.. Obat- obatan 
juga. 

Mengkonsumsi 
kurma, madu dan 

obat- obatan 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Kalau dari hasil pemeriksaan 
medis sendiri? 

Kalau hasil pemeriksaan medis sih 
kita masih punya kesempatan, 
semuanya berpeluang kok. 

   

Lalu pada saat menerima itu, 
reaksi yang muncul kemudian 
apa? Apakah ada yang lega, atau 
mungkin malah kepikiran?  

Ndak sih, kan gini, sebelum kita 
treatment atau berobat kemana 
tetep ada rembugan gitu to, lha 
setelah itu misalkan dokter, hasilnya 
seperti ini seperti ini, ya sudah kita 
keluar dari sana ya dengan legowo 
juga, kita nuruti aja saran dokter, 
ndak yang trus panik sendiri. 

Pasrah Afek Positif AP 

Berarti istilahnya sudah menata 
hati ya? 

Iya.    

Lalu tadi sudah medis, cek lab, 
tradisional, konsumsi seperti itu, 
ada nggak sih beban atau 
kesulitan yang dirasakan saat 
melakukan usaha- usaha 
tersebut? 

Kalau beban sih enggak, tapi kalau 
kesusahan memang obat hormon itu 
di badan ngak enak banget, 
maksudnya pengaruh minum obat 
dari dokter itu rekasinya ke badan. 
Jadi itu, kayak gini lho, saya tu ndak 
sakit tapi minum obat, tapi efek 
nya tu di badan, saya tu dulu gemuk 

Meyakini bahwa 
dirinya sehat 

Faktor Kesehatan K 
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banget lho mbak , jadi efek nya, uh 
pipi itu tembem banget, trus, bunder 
banget lah, gitu.. Jadi efek dari 
obatnya sih.. Ya bukan beban ya, 
efek aja sih dari pengobatannya 
begitu. 

Trus pijet gitu gimana mbak? 

Ya pijet sih pernah, ya sakit sih dek, 
karena itu ngurut di bagian, di titik- 
titiknya gitu to, dan dia kayak 
istilahnya mbenekke, gitu lho. 

Melakukan pijat 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Di perut ya? 

Ya ga langsung di perut sih, jadi di 
benek- benekke gitu.. Cuma itu kan 
semacam, apa sih, istilahnya nek 
motor ki di service gitu lho, gitu sih.. 

   

Lalu kalau ada usaha itu paling 
tidak ada keyakinan bahwa suatu 
saat kalau diijinkan Tuhan gitu 
ya? 

He.emm    

Apa yang melandasi pemikiran 
“oh, harus usaha nih, harus 
usaha”? 

Ya kalau apa, tetep usaha, karena 
kita kan dikejar umur, pernikahan 
kami itu kan juga sudah di atas rata- 
rata usia menikah, 30an, dan apa, 
ya tetep usaha terus mbak, apalagi 
udah 34an kan aku, suami udah 
36an, nah tetep sih, tetep berusaha 
terus karena mengingat umur kami, 
gitu 

   

Lalu kan tadi bilang sudah 
dipasrahkan, legowo begitu.. Tapi 
pernah nggak sih mengalami 

Kalau itu sih ndak, kalau menstruasi, 
istilahnya “gagal maning, gagal 
maning” gitu kan? Itu sih enggak, 

Tidak sedih dan 
kecewa ketika 

menstruasi 
Afek Positif AP 
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kayak perasaan sedih atau 
kecewa, ketika memang harus 
menerima, mungkin hasil atau 
saat menstruasi? 

cuma kadang sih gini, kadang.. 
kebetulan tinggalku kan di 
perumahan, apa, banyak yang 
seumuran gitu lho, cuma kadang tu 
sedikit agak “eh, iso momong anak 
yo”, “eh, isa main sama anakke yang 
kecil”, trus anak kecil usia lucu- 
lucunya kadang gitu kan, di WA 
story itu lho, kan kadang di video ni, 
lucu- lucu, sing isih lucu- lucune lah, 
kadang ndelok e gitu sih antara 
seneng, kadang ngekek- ngekek 
dewe, tapi yo.. yo menurut saya sih 
manusiawi, “kapan yo saya 
punya?” kan gitu.. Sampe di 
wallpaper desktop laptop itu kan, 
emm gambarnya, aku kan punya 
gambar bayi yang lucu gitu.. Kadang 
di kamar gitu aku pengen, cuma 
belum tak pasang sih gambar bayi, 
sing lucu, cuma belum tak pasang di 
kamar, masih nyari, trus meh 
masang tu, takut e gini, ngko 
dikirone lebay yo (tertawa), kan gitu.. 
Cuma di laptop aja sih, gitu.. 

Senang melihat 
anak kecil 

Afek Positif AP 

Terkadang iri  Afek Negatif AN 

Lalu ketika ada rasa itu, deg.. 
gitu, kadang terbesit, apa yang 
kemudian,emm  bagaimana cara 
menyikapinya? 

Kalau down sih ndak, cuma kan gini, 
emm.. apa, mungkin sih gini, saya 
itu diberi kelebihan untuk bisa 
mengelola emosi, jadi orang lain 
tu gatau apa yang ada di dalam. 
Kan kadang ada juga to yang orang 

Percaya Diri Afek Positif AP 
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lain mudah ketebak gitu, tapi saya tu 
cuma diem, down sih enggak, tapi 
kadang ya ndeloki, ngeliati, tapi 
istilahnya apa sih, manipulasi wajah 
gitu lho, jadi orang- orang tu gatau, 
gitu. Jadi sebisa mungkin saya 
menyembunyikan apa yang saya 
rasakan, gitu. 

Tapi itu memang dari diri sudah 
berjalan begitu saja? Maksudnya 
dalam arti pas muncul langsung 
bisa bangkit lagi? 

Iyaa    

Tanpa harus dialihkan misal 
melakukan aktivitas atau sesuatu 
yang lain? 

Enggak, kan saya Cuma liat gitu, 
kadang kan pas pemberkatan anak- 
anak gitu lho, tu kan lucu- lucu, 
kadang kan ketemu sama temen.. 
Terkadang kan juga pengen to, 
“kapan yo aku diposisi dia”, 
nggendong anak dan maju, gitu.. 
Tapi kan cuma ngeliati tok, apa, 
ketika, aku tu banyak sadarnya 
ketika ndlongop gini kan, orang lain 
liat, aku tu sadar dan aku langsung 
berusaha seketika itu 
menyembunyikan perasaan. Intinya 
jangan pernah lah orang lain tau apa 
kesedihanku, nek, kalau memang 
seneng gapapa orang lain tau, tapi 
kalau ini kesedihanku tu aku 
berusahan sebisa mungkin 
menyembunyikan dari orang lain. 

Terkadang iri Afek Negatif AN 
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Tapi menyembunyikan kesedihan 
apakah maksudnya kalau ada 
orang yang tanya kemudian 
tertutup? 

Ndak, kalau misalnya tanya ya 
kembali lagi, “ndi momongane kok 
durung bati?”, ya saya sama suami 
tu enak “pangestunipun mawon, 
doakke nggih mbak” 

Santai dalam 
menanggapi orang 

lain 
Afek Positif AP 

Tidak ada beban? 
Ndak ya jawabannya “di kon 
pacaran sek o mbak, ben dolan 
dolan sek” saya sih jawabnya gitu. 

Santai Afek Positif AP 

Lalu biasanya ada kesulitan, atau 
kebesit atau kepikiran biasanya 
menceritakan segalanya ke siapa 
mbak? 

Ya kalau untuk masalah ini ya sama 
suami, trus kadang yang paling tau 
ya ibu, ibuku gitu, dan kebetulan 
kami kan sama- sama anak ragil, 
dan kakak- kakak itu tidak pernah 
ada yang menanyakan, kayak 
keluarganya suami, keluarga, ya 
maksudnya keluarga inti lah ya, 
kakak- kakak.. Trus tu ga ada yang 
menanyakan.. Tapi horornya tu pas 
suasana lebaran, suasana lebaran 
itukan kumpulnya blek, diluar 
keluarga inti gitu, nah, mungkin 
mereka itu, apa , tanya- tanya kayak 
gitu sih, apa ya, memang sudah 
latah kan, basa basinya tuh kadang 
kan, kayak orang gemuk itu “kok koe 
saiki tambah gendut to”, itu kan 
gimana, basa basi nya tu basi 
banget gitu lho.. Ya kadang nek pas 
kayak gitu tu pas mood nya jelek aku 
mending menghindari mereka, gitu.. 
Tetep dateng, tapi sebisa mungkin, 

Keluarga tidak 
menekan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 
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pas malesi njawab gitu lho, kadang 
kan capek apa apa, gitu lebih baik 
baik Cuma salaman trus sudah, 
tidak komunikasi banyak, gitu.  

Menghindari pertanyaan- 
pertanyaan kayak gitu ya? 

He,em, Yo kalau pas mood nya baik 
sih gapapa, kayak tadi tak jawab 
enak gitu, tapi kalau pas mood nya 
jelek itu, eemm, mending aku 
menghindar aja, daripada pas mood 
jelek, tanyai kayak gitu, jawabku 
semakin ndak enak to, mending aku, 
udahlah pergi aja, ke ruangan lain, 
atau ngobrol dengan keluarga yang 
lainnya. 

   

Berarti kayak pandangan atau 
komentar yang ngatif itu tetep 
ada ya? 

Ya tetep ada, kadang ya “kok rak 
ditambakke” gitu, trus, apa, “mbok 
salah siji ngalah”, maksudnya kami 
kan dua- duanya kerja, mbok salah 
siji ngalah, kadang ki, kan mereka 
cuma kayak gitu tok, lha misal salah 
satu ngalah, lha apa yang bilang itu 
mau menghidupi saya, menghidupi 
keluarga saya, kan gitu, trus mbok 
ditambakke, dan apakah dia juga 
tau, kita tu juga sudah usaha, 
semampu kita, semaksimal kita, 
tanpa aku harus ngomong sama dia, 
gitu.  
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Tadi kan bilang kalau usaha yang 
dilakukan sudah maksimal, 
berarti dari mbak NU, dari pihak 
suami itu sudah cukup atau 
memang itu masih melakukan? 

Ya kita masih melakukan sih, 
kadang kita juga tanya temen atau 
siapa, dia ikhtiarnya kemana, trus 
kadang saya tanya, misalnya kayak 
di bapak A, alternatif bapak A, 
yaudah kita nyoba, trus apa, 
kadang kayak giti tu seperti apa ya, 
cocok- cocokan sih, karena yang 
kayak temenku gitu pijet di lamper 
tengah gitu, dia ga sampai satu 
tahun tu berhasil, gitu, dan di boja, 
trus di dokter mana, tapi kan kasus 
per orang kan beda, sampai terkahir 
kemarin sih ke romo, kami datang 
ke romo yang istilahnya punya 
kelebihan, di Boyolali situ, jadi dia 
nawarin susu yang dari Yerusalem, 
susu Groto itu, apa, dan dia punya, 
ya itu, dia ga hanya ngasih susu itu, 
tapi dia juga ngajak kami lebih ke 
dalam, sebenernya trus kayak, 
menjadi apa ya, menjadi guru 
spiritual kami, jadi ya “romo, mohon 
doanya”, gitu 

Tetap berusaha 
sampai sekarang 

(Gairah) 
Afek Positif AP 

Megunjungi Romo 
Faktor 

Kepercayaan dan 
Spiritualitas 

KS 

Mengkonsumsi susu 
Groto 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Apakah ada misalnya ada 
perubahan, maksudnya apakah 
muncul lebih banyak perasaan 
yang sifatnya positif setelah 
melakukan itu? 

Kalau yang terakhir kemarin, ya 
agak lama sih, wong masih bulan 
oktober sih.. Jadi kami melakukan 
dua, medis dan itu.. yang romo ini 
terakhir kami kontak tu ya desember, 
tapi trus ya masih, intinya kami 
semakin dikuatkan, dikuatkan juga 

Kunjungan ke romo 
menjadi penguat 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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Berarti istilah nya yang coba 
dibangun itu perasaan- perasaan 
positif gitu ya? 

Iya, jadi dari awal, emm.. saya tu 
bukan tipe orang yang baper jadi 
kadang ki, isa ndablek dan kadang 
rak tak gagas lah, karena yang 
bener tau kondisi kami tu ya kami, 
ketika kami pun tidak, bener- bener 
memang terpuruk, tu bukan you you 
you yang aku temui, lebih ke 
keluargaku sendiri, gitu 

Santai dalam 
menanggapi 

pandangan orang 
lain 

Afek Positif AP 

Ketikaseseorang menghadapi 
kondisi ya seperti ini, kadang kan 
berfikir tentag sisi baiknya, nah 
mbak NU sendiri pandangannya 
apa? 

Ya bersyukur, bersyukurnya gini, 
kita punya banyak waktu. 
Kebetulan suami itu 12 bersaudara, 
anak ragil, dengan kondisi keluarga 
kakak- kakak kami itu berpencar di 
kota yang berbeda, jadi yang kami 
syukuri itu ketika misalkan ada “om, 
mas iki ndue gawe” “om. Mas iki 
sakit” “om mas iki ngene- ngene” itu 
masih punya kesempatan untuk 
mengunjungi kakak- kakak kami, 
trus misalkan, suami tu udah ga 
punya orang tua, kan yang jadi 
panutan tetep kakak- kakaknya, trus 
kalo saya sih masih komplit, trus 
kalau misalkan orang tua “ono acara 
iki, acara iki, tanggal iki, hari iki”, kita 
tu masih punya waktu untuk 
langsung tinggal berangkat aja, gitu.. 
Trus, itu disisi keluarga, disisi sosial 
kemasyarakatan, kita juga punya 
waktu, katakanlah bisa nyengkuyung 

Memiliki banyak 
waktu untuk 
mengunjungi 

keluarga 

Kepuasan Domain KD 

Bersyukur Kepuasan Hidup KH 
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lingkungan, bisa rt, bantu apa.. gitu 

Berarti aktif di lingkungan dan 
masyarakat ya? 

Iya, kalau ga seperti itu nanti kondisi 
kita semakin ngelangut, jadi, ya kita 
kerja oke, kerja kan tetep butuh kan 
mbak, duniawi lah ya.. Tapi kami 
imbangkan dengan keluarga, 
hubungan keluarga juga baik, 
hubungan dengan sekitar, 
masyarakat juga baik, trus juga 
kalau dimintai tolong oleh gereja 
soal apa gitu, yuk, gitu. 

   

Berarti dalam hal ini apakah 
kayak pekerjaan, lalu mengikuti, 
dalam arti kelompok di 
masyarakat atau di gereja gitu 
membantu juga dalam menjalani 
kondisi ini dengan baik? 

Ya (tekanan). Itu sedikit 
nyelimurke tapi gini, ada juga, 
ketika ada yang ngomong “suami 
jadi prodiakon, ngko lakyo diparingi’, 
cuma saya kan membantah “kita 
pelayanan pelayanan saja bu, kami 
tidak pernah berhitung dengan 
Tuhan, kalau misalkan suami itu 
sudah niati jadi prodiakon, misalkan 
kepilih jadi prodiakon, yasudah, 
prodiakon, prodiakon saja, saya 
tidak pernah menuntut Tuhan, tidak 
pernah.. 

Pekerjaan 
mengalihkan 

perhatian  
Faktor Pekerjaan P 

Istilah nya tidak tawar menawar Iyaa, gitu.. Karena pelayanan Kesal dengan Afek Negatif AN 
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gitu? dengan berkat dan pahala itu 
biarkan urusan saya dengan 
Tuhanku, bukan dengan you you 
you you gitu lho. Jadi hal- hal seperti 
itu yang, apa sih, eneg gitu, kadang 
kayak gemes sama anak kecil, 
kayak tetangga itu punya anak tiga, 
lucu- lucu, yo kan gemes to, trus 
kana da yang bilang “wes digowo siji 
nggo pancingan”, itu tu rasanya 
jenuh juga denger itu, saya tu hanya 
sebatas gemes sama bocah ini, 
sebatas apa, bukan minta hal yang 
lebih, toh ketemunya ya disini tok, 
kalau ga ketemu yasudah, kembali 
ke keluarganya, dan saya tidak 
punya niat untuk apasih, memiliki 
anak itu, nggak, gitu. 

pemikiran orang lain 

Lalu kalau dari sikap suami 
sendiri apakah mendukung trus 
bentuk dukungannya seperti apa? 

Kalau mendukung iya, karena kita 
kan selalu bersamaan, dari awal 
melangkah kan tetep dipikirkan 
bareng, step by step nya kan tetep 
kita bersama, itu pasti, iyaa..  

Suami mendukung 
Faktor Dukungan 

Sosial 
DS 
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Lalu kemudian tanggapan mbak 
NU sendiri melihat suami 
mendukung? 

Kan kita selalu berjalan 
beriringan, ga ada yang saling 
menyalahkan, ga ada yang 
nyalahin “iki kan salahmu, wong 
lanang”, gitu.. ya salah salahan 
seperti yang terjadi di luar sana, itu, 
kami tug a pernah terlontar begitu, 
kami ga pernah mencari siapa yang 
salah, siapa yang kurang di antara 
kami, kami berobat pun bareng- 
bareng.. Ya berobat itu kan mahal.. 
mungkin bulan ini aku dulu, aku 
emang duluan, trus baru suami di 
tahun setelahnya, karena emang 
mahal banget berobat nya mbak, 
jadi kami ga ada yang saling 
menyalahkan, di keluarga pun juga 
ga, keluarga suami ga ada “lho 
bojomu kok ngene ngene” itu 
ndak, di keluarga saya tu ya ndak, 
gitu..  

Kenyamanan dalam 
rumah tangga 

karena berjuang 
bersama dan tidak 

menyalahkan 

Kepuasan Domain KD 

Keluarga tidak 
menekan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Berarti semuanya tidak 
memberikan tekanan gitu ya? 

Endak    

Trus apakah kemudian ada 
perasaan seperti bersyukur, 
merasa berharga, merasakan 
kasih sayang? 

Ya kalau itu pasti 
Merasakan kasih 

sayang 
Afek Positif AP 

Secara spesifiknya seperti apa? 

Ya kalau itu sih pasti mbak, di 
keluarga juga tidak di singkirkan, itu 
tu nggak, jadi di keluarga masih di 
rangkul, di sosial, di lingkungan 

Kasih sayang dari 
keluarga dan 

lingkungan sekitar 
Afek Positif AP 
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kemasyarakatan juga kita sama- 
sama berperan lah, tetep rasane ki 
ketika ada orang yang berlari ke kita, 
kan tetep beda kan.. Oo berarti aku 
kanggo, dibutuhke, tetep beda. 
Apa, di gereja juga kadang banyak 
juga tawaran- tawaran kegiatan gitu, 
kalau kita pas bisa kan ya kami 
datang. 

Lalu kalau teman atau sahabat 
yang memang dalam hal ini juga 
mengikuti, memberikan dukungan 
itu ada ndak? 

Ada sih, kebetulan kan saya punya 
temen- temen yang dari smp itu kan 
punya yo grup rumpi gitu to. Malah 
kadang gini, kan aku tok to yang 
belum, jadi kadang malah di “Wes 
mens?”, “uwes”, trus diitungke “Ojo 
lali tanggal masa suburmu iki” , di 
bantu diitungke, diingetin, “Ojo lali 
masa suburmu tanggal iki lho” “Ojo 
kekeselen”, “Oh ya”.. Trus kadang 
juga banyak yang bantu, kayak 
info- info gitu, tapi kan kita saring 
to, ga semua kita ini.. diikuti, gitu. 

Teman memberikan 
dukungan 

Faktor Dukungan 
Sosial 

DS 

Berarti kayak gitu, seneng ya 
mbak? Kan biasanya ada orang 
kayak gitu rishi, kalau mbak NU 
sendiri nanggepinnya gimana? 

Enggak sih, ya aku menanggapinya 
bukan suatu beban, emm.. Apa sih, 
bukan hal yang harus dipertanyakan, 
harus dipusingkan gitu lho, toh aku 
aja yang ngalamin itu santai- santai 
aja.. Ya kayak yang disni, ngasih 
aku hotweels, dia kan, aku pernah 
cerita “Saya tu seneng hotweels pak, 
tapi tu kok malu ya, kok soale, apa 

Santai dalam 
menanggapi sikap 

orang- orang sekitar 
Afek Positif AP 
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ya, hotweels kan mainan anak- anak 
kan” gitu.. Trus “saya tu kadang 
ngelus- ngelus perut sih pak, moga- 
moga sesuk anak ku lanang”. Itu 
ngasih aku lima, “mbak, wes moga- 
moga nular yo”, di ambilke dari 
anakke tu to “moga- moga nular 
mbak, sesuk anakke lanang” gitu.. 
Trus kadang yang bapakke tadi tu 
bantu, “tak dongakke yo mbak”, apa 
tu istilahnya, kayak di ‘suwuk’ gitu 
lho, jadi perutku di elus- elus di 
damuni gitu, di huuuuhhhh ngono 
kui, “wes pokokke sing sabar, ojo 
ngoyo, dipasrahke kabeh wae”.. Di 
‘suwuk’ gitu tiap bulan. 

Itu kayak jadi kebahagiaan 
tersendiri atau ndak sih mbak? 

Ya seneng ya, dalam kondisi seperti 
ini tetep di gatekke, sampe gini, 
ada juga yang “mbak kadone anakku 
ki isih utuh, sok yo tak kirimke”. “Ah 
saya aja belum mbak”. “Wes 
pokokke wes tak jatah kae kado- 
kadone, ono sing utuh kan wingi wes 
cepak dewe, ngko tak kirim ning 
rumah mbak, tetep usaha terus.” 

Senang dan kasih 
sayang 

Afek Positif AP 

Lalu kalau bicara soal kepuasan, 
kepuasan dalam menjalani 
kehidupan, apakah mbak NU 
puas dengan sekarang yang 
dijalani? 

Kalau puas ya, sebenernya bukan 
skala puas sih, skala bersyukur, 
sampai detik ini pun istilahnya 
dicukupkan, tidak kurang suatu 
apapun, tapi kalau untuk puas yang 
namanya manusia tidak ada 

Bersyukur Kepuasan Hidup KH 
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puasnya mbak, tetep kan pengennya 
pengen pengen dan pengen, tapi ya, 
intinya bersyukur aja sih sampai 
sekarang tidak kurang apapun. 

Pernah ga sih mbak, maksudnya 
ada masa dimana menyalahkan 
diri sendiri gitu pernah ga? 

Ya kadang ada, misalkan, ya 
makanya aku tu menghindari 
kondisi ngelangut, kondisi 
sendiri, menyepi, itu aku selalu 
menghindari, karena apa,  kalau 
keadaan seperti itu, itu akan 
semakin dalem, jadi pikirannya tu 
kok mbiyen ngene yo, kok mbiyen 
ngene yo, kok aku rak mbiyen 
ngono, itu nanti akan menyalahkan 
diri sendiri efeknya, aku tuh nggak 
seneng kondisi sendirian, kalaupun 
pas kebetulan sendirian di rumah gtu 
ya, itu harus ada suara, mbuh tv 
mbuh apa, biar ga, kalau tv ada 
suara, lagu apa kan antara otak dan 
hati bekerja, mengikuti suara apa, 
musik itu.. Tapi kalau bener- bener 
hening, sepi nyenyet gitu, kondisi 
nya akan bener- bener semakin 
masuk ke dalam dan itu 
nggerambyang. 

Merasa Bersalah Afek Negatif AN 

Menghindari kondisi 
sepi agar tidak 

terpuruk 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Berarti berusaha untuk jangan 
sampai kepikiran gitu ya? 

Iya, kecuali kalau memang 
kondisinya retret ya, kan di pandu 
kalo retret, kan silensium atau 
apa, kan dipandu, tapi kalau bener- 
bener keadaan sendiri gitu, apa, 

Mengikuti retret 
karena iman 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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akan narik semakin ke dalam gitu. 

Sering ikut retret ya mbak? 

Dulu, sekarang sih enggak. Pernah 
ngajakin suami ikut, kayak ME, 
komunitas pasutri, trus tapi suami 
kayaknya ga begitu sreg sih “Ora 
usah koyok ngono ah”, maksudnya 
itu kok komunitas- komunitas seperti 
itu kok eksklusif, suami ga seneng. 

Pernah mengikuti 
komunitas pasutri di 

gereja 

Faktor 
Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Lalu kalau bicara tentang masa 
depan, punya planning- planning 
tersendiri ndak? 

Ya tetep ada, plan A plan B itu ada, 
tapi ya diikuti aja kemana 
melangkah, kalau yang pas nyandak 
plan A ya dijalani, fokus ke A, kalau 
gagal, ya liat plan B. 

Punya tujuan- tujuan 
lain di masa depan 

Faktor Pencapaian 
Tujuan 

PT 

Apakah punya rencana- rencana, 
misalnya gini, misal dalam hal 
anak belum, tapi punya rencana 
lain atau di hal yang lain, ada 
ndak? 

Ada, dulu sempet aku mau 
mendirikan day care, jadi ada 
rumah satu kosong, jejeran gitu, 
mau tak gunain itu, tapi kembali lagi 
gini, apakah aku dipercaya untuk 
mendirikan day care sedangkan aku 
sendiri belum pernah momong, pasti 
to, dari orang luar, pasti ada gitu lho. 

Pernah ingin 
mendirikan daycare 

Faktor Pencapaian 
Tujuan 

PT 

Berarti ada rencana untuk itu? 
Pernah, cuma kan ga jadi, ya itu tadi 
dipercoyo ga sih.. Trus yaudah nyari 
nyari kerjaan lain. 

   

Tapi kan tetep punya fokus lain, 
kan tadi ada banyak kegiatan ya? 

Iyaa Punya fokus lain Kepuasan Domain KD 

Nah kalau membayangkan masa 
depan itu apakah ada ketakutan 
atau istilahnya pasti semuanya 
pasti aman, pasti puas, gitu? 

Kalau ketakutan pasti ada, pernah 
sih gojekan sama suami “suk nek 
misale dewe rak di kei pie yo? Dewe 
tuone rak ono sing ngopeni, trus nek 

Kecemasan akan 
masa tua 

Afek Negatif AN 
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ditinggal salah siji dewe ki pie, aku 
apa kamu sek sing dipundut Gusti”, 
kadang ketakutannya disitu, tapi 
kalau untuk masalah duniawi itu 
pasrah aja.. Ya namanya duniawi ya 
sudah tidak akan pernah tercukupi, 
yasudah masalah duniawi ya 
secukupnya saja kita punyanya 
nominal sekian ya hidupnya sekian. 
Tapi kalau ketakutannya lebih kesitu 
sih. 

Tapi ketakutannya apakah 
sampai yang membuat kepikiran? 

Endak sih.  
Kecemasan yang 

dialami tidak sampai 
menjadi beban 

Afek Negatif AN 

Berarti Cuma obrolan- obrolan 
gitu? 

Iyaa, kita tu, apasih, misalnya ada 
kabar “om, mas iki due gawe, mas 
iki gini gini gini” itu kami selalu 
menyediakan waktu, menyediakan 
diri sebisa mungkin dateng. 
Sabtunya kan libur sabtu, luar kota 
ya kami mesti bisanya sabtu, itu sih 
diharapkan gini, kalau misalnya 
bener- bener Tuhan tidak ngasih 
kesempatan pada kami paling 
tidak kami itu punya ponakan. 
Mesti kan gini to, “omku mbe bulek 
ku ki mbiyen wong tuaku gini wae” 
mesti kana da hubungan timbal balik 
nya, paling ndak kami menjalinnya 
seperti   

Memiliki harapan 
bahwa suatu saat 

mendapat perhatian 
dari keponakan 

Faktor Optimisme O 
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Istilahnya mempererat 
persaudaraan? 

Iyaa    
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LAMPIRAN E 

 

PANDUAN WAWANCARA TRIANGULASI 

 

Subjek/ Inisial    : 

Hubungan dengan Subjek  : 

Hari/ Tanggal    : 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN SUBJEK 

1 Sudah berapa lama subjek menikah?  

2 

Berapa usia subjek dan pasangan pada saat 

menikah? 
 

3 

Apakah pada awal pernikahan memiliki rencana 

untuk menunda adanya keturunan? Mengapa?  
 

4 

Seberapa inginkah subjek untuk mendapatkan 

keturunan bila dimanifestasikan dalam skala 1- 
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10? Mengapa? 

5 

Apakah sampai saat ini subjek masih 

menginginkan keturunan? Mengapa? 
 

6 

Sebagai wanita yang sedang menghadapi kondisi 

saat ini, apa saja perasaan subjek yang terlihat 

atau di utarakan saat bercerita dengan Anda?  

 

7 

Apakah Anda mengetahui kapan perasaan 

tersebut mulai muncul?  
 

8 

Apa saja usaha yang sudah atau sedang 

dilakukan? 
 

9 

Bagaimana hasil pemeriksaan medis yang 

didapat? 
 

10 

Bagaimana reaksi subjek setelah menerima hasil 

tersebut? 
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1 

Seperti apa beban/ kesulitan yang dirasakan 

dalam melakukan berbagai usaha untuk 

mendapatkan keturunan? 

 

2 

Apa yang membuat Anda dan subjek yakin 

bahwa usaha yang Anda lakukan akan 

membuahkan hasil?  

 

3 

Perasaan apa saja yang muncul dalam diri subjek 

yang Anda ketahui selama melakukan berbagai 

usaha tersebut? 

 

4 

Bagaimana sikap dan tingkah laku subjek saat 

perasaan tersebut muncul? 

 

5 

Pada siapa subjek menceritakan kesulitan / beban 

yang Anda rasakan terkait kondisi ini? 

 

6 Apa saja tantangan yang harus dihadapi subjek  
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terkait kondisi yang dialami? 

7 

Apakah ada pandangan atau komentar negatif 

dari orang lain yang ditujukan untuk subjek? 

 

8 

Seperti apa pandangan atau komentar yang 

disampaikan? 

 

9 

Apakah kondisi ini sempat membuat subjek 

terpuruk dan mengganggu aktivitas harian?  

 

10 

Seperti apa kondisi subjek saat mengalami 

keterpurukan?  

 

11 

Pada saat terpuruk/ saat awal menghadapi 

kondisi, menurut Anda apakah subjek merasa 

puas dengan hidup yang dimiliki? Mengapa? ( 

Jika puas, manifestasikan dalam skala 1 – 10) 

 

12 

Apakah subjek memiliki keinginan untuk bangkit 

dari keterpurukan? Mengapa? 
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13 

Apa usaha yang dilakukan untuk bisa bangkit 

dari keterpurukan tersebut? 

 

14 

Apakah menurut Anda sikap subjek dan 

pasangan dalam melakukan usaha dan 

menghadapi tantangan sudah cukup? Mengapa? 

 

15 

Perasaan- perasaan negatif apa saja yang masih 

terlihat dalam diri subjek sampai saat ini?  

 

16 

Seperti apa perubahan intensitas dan frekuensi 

yang terjadi terkait perasaan- perasaan tersebut 

jika dimanifestasikan dalam skala 1- 10? 

 

17 

Apakah subjek pernah mengungkapkan sisi baik 

dari kondisi yang dialami saat ini? 

 

18 

Menurut Anda, apakah subjek puas dengan 

kehidupan yang Anda jalani saat ini? Mengapa? ( 

Jika puas, manifestasikan dalam skala 1 – 10) 
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19 

Apakah subjek juga merasakan kepuasan dengan 

pekerjaannya? Mengapa? 

 

20 

Apa saja pencapaian atau keberhasilan pekerjaan 

yang pernah didapatkan subjek? 

 

21 

Apa saja pengalaman yang subjek dapatkan 

dalam pekerjaan Anda? 

 

22 

Apa saja perasaan yang muncul saat memperoleh 

pencapaian dan pengalaman tersebut? 

 

23 

Apakah Anda merasa pekerjaan subjek dapat 

membantunya dalam menjalani kondisi yang 

dialami? Mengapa? 

 

24 

Bagaimana sikap suami terhadap subjek selama 

ini terkait dengan kondisi tersebut?  

 

25 

Menurut Anda, Bagaimana tanggapan subjek 

terhadap sikap suaminya tersebut? 
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26 

Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri subjek? 

 

27 

Apakah Anda merasa keberadaan dan sikap 

suaminya membantu subjek dalam menjalani 

kondisi yang dialami? Mengapa? 

 

28 

Bagaimana sikap keluarga besar terkait dengan 

kondisi tersebut? 

 

29 

Apa tanggapan yang subjek berikan kepada 

keluarga besar? 

 

30 

Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri subjek? 

 

31 

Apakah Anda merasa keluarga besar membantu 

subjek dalam menjalani kondisi yang Anda 

alami? Mengapa? 

 

32 Apakah subjek mendapat dukungan dari teman  



185 
 

atau sahabatnya? 

33 

Apa tanggapan yang subjek berikan terkait 

dukungan dari teman/ sahabat? 

 

34 

Perasaan apa saja yang kemudian muncul dalam 

diri subjek? 

 

35 

Apakah Anda merasa dukungan tersebut 

membantu subjek dalam menjalani kondisi yang 

dialami? Mengapa? 

 

36 

Apakah subjek memiliki komunitas/ kelompok 

yang membantu subjek dalam menjalani kondisi 

yang dialami? 

 

37 

Apa saja komunitas/ kelompok yang dimaksud? 

Mengapa dianggap membantu? 

 

38 

Perasaan apa yang muncul dalam diri subjek 

terkait keikutsertaan dalam komunitas? 
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39 

Apakah saat ini subjek sudah puas dengan 

dirinya? Mengapa? 

 

40 

Pandangan apa yang saat ini subjek miliki 

tentang masa depan terkait dengan kondisi 

tersebut? 

 

41 

Rencana- rencana apa yang sudah ditetapkan 

oleh subjek untuk masa depan?  

 

42 

Menurut Anda, Apakah subjek akan merasa puas 

dengan kehidupan Anda di waktu mendatang? 
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LAMPIRAN F 

 

KODING TRIANGULASI SUBJEK I (IA) 

Hubungan dengan Subjek : Suami 

 

Pertanyaan Jawaban Kata- Kata Kunci Tema Kode 

Mas dan isteri itu 

sudah berapa lama 

menikah? 

Kami itu menikah, bentar 
saya hitung.. 2013 

   

Berarti sekitar lima ya Iya sekarang ini jalan lima 
tahun 

   

Lalu waktu menikah 

itu mas dan isteri usia 
Sekitar, saya itu 32, isteri 
beda lima tahun, 27 ya dia 
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berapa? 

Apakah di awal 

pernikahan memiliki 

rencana menunda 

keturunan? 

Ndak ada sih, pokoknya 
pengennya langsung dapet 
aja 

Gairah Afek Positif AP 

Kalau istilah menebak 

gitu ya, seberapa 

inginkan isteri 

mendapatkan 

keturunan, kalau 

dimanifestasikan 1- 

10, angka 

keinginannya ada di 

angka berapa? 

Ya karna ga menunda ya 
keinginan nya 10, soalnya si 
mbak tu pengen banget lah, 
kira- kira gitu 

Gairah Afek Positif AP 

Lalu apakah sampai 

saat ini pihak isteri 

masih menginginkan? 

Ya jelas, iya masih, kami 
berdua masih berharap, ya 
itu kan sesuatu yang 
ditunggu ya, dalam arti 
semua sudah ada dalam arti 
apa yang kami persiapkan 
juga sudah semua, yasudah 

Gairah Afek Positif AP 
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tinggal nunggu itu aja 

Lalu sebagai seorang 

wanita, pengen punya 

anak, ketika 

menghadapi kondisi 

seperti ini, pernah 

mengutarakan ke mas 

atau ndak mungkin 

apa yang dirasakan? 

Mmm ya dulu sih kalau cerita 
pasti sedih, apalagi dia 
wanita, wanita kan lebih 
sensitif perasaannya, ya 
wajar sih, tapi kita tetep 
positif aja, yang penting 
sama- sama berusaha 

Sedih Afek Negatif AN 

Kalau kayak marah, 

mungkin kecewa atau 

perasaan- perasaan 

lainnya ada ndak 

mas? 

Kalau marah tu enggak, 
cuma ya mungkin ada rasa 
kecewa, trus kadang dia 
melamun, itu saya rasa dia 
sedang memikirkan hal itu 

Kecewa Afek Negatif AN 

Tapi itu di tahun tahun 

awal saja atau sampai 

sekarang? 

Ya kayak tadi saya bilang sih, 
awal- awal, cuma kalau 
kesini- kesini sih dia kayak 
ngelamun kalau liat 
pasangan lain atau 
gimana.. Tapi emang ga 
sering 

Iri Afek Negatif AN 
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Berarti tadi kan bilang 

tahun- tahun awal 

kana da rasa kecewa, 

tapi apakah berarti 

pernah mengalami 

masa- masa sulit? 

Engga sih, ya itu tadi, paling 
pas awal- awal.. kalau 
sekarang sih udah ndak 
mikirin  

Afek negatif muncul saat 
awal- awal menikah 

Afek Negatif AN 

Berarti sudah lebih 

santai ya? 
Betul Santai Afek Positif AP 

Lalu kalau misalnya 

kepikiran biasanya 

pas waktu apa sih 

mas? 

Paling kalau lelah kerja, trus 
kalau pas dia lagi sendiri, apa 
lagi saya ini kan kebetulan 
sering luar kota ya, jarang di 
rumah, dia sendirian, paling 
pas lagi mikirin dia cerita, 
atau langsung telfon saya 

   

Berarti sama mas 

terbuka ya? 
Iya    

Tadi kan mas bilang 

yang penting 

berusaha, berarti kana 

da usaha gitu ya, apa 

Usaha, kalau dari teman sih, 
suruh cek ke dokter, itu sih 
udah, dari orang tua, ibu 
mertua, atau dari orang tua 
saya sendiri sih nyaranin 
pijet, ya dia sudah pijet 

Melakukan pemeriksaan 
medis dan pijet 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 
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saja usaha yang 

sudah atau mungkin 

sedang dilakukan? 

Berarti istilahnya dari 

medis sudah, dari 

alternatif juga sudah 

ya? 

Iya    

Lalu kalau yang medis 

sendiri, kalau boleh 

tahu hasilnya seperti 

apa? 

Kalau medis seinget saya sih 
no problem, ga ada.. apa 
namanya.. masalah apa apa 
di kami berdua gitu, 
sebetulnya sih bisa 

   

Lalu waktu mendengar 

seperti itu, dua- 

duanya kan sehat nih, 

reaksi isteri gimana 

mas? 

Ya kita berdua sama- sama 
seneng, berarti masih ada 
harapan memiliki hal itu, 
tinggal nungguin 

Senang Afek Positif AP 

Tapi sempet ndak 

kayak bertanya- tanya, 

Ya pernah cerita, kadang di 
waktu- waktu santai, sambil 
cerita soal pekerjaan, ya 

Santai Afek Positif AP 
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kan maksudnya ga 

ada masalah tapi kok 

belum, apakah pernah 

cerita tentang hal 

seperti itu? 

sambil sharing juga, ya 
emmang kadang terlintas sih, 
ya, ya kita kadang mbahas, 
tapi ga yang kita emosional 
gitu ndak, kita santai aja..  

Memang dibawa 

santai ya? 
Iya    

Kalau misal usaha lain 

ada ndak? Misal ikut 

olah raga, ikut senam 

yang semacamnya 

Ya kalau setau saya sih dia 
cari- cari referensi, tanya- 
tanya temen.. Ikut senam, 
gitu.. Ya tapi kalo dia lagi 
pengen 

Mengikuti senam 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Oo ga rutin? Iya    

Lalu istilahnya 

menghadapi kondisi 

ini kan ga mudah ya, 

ada ndak sih beban 

atau kesulitan yang 

muncul pada saat 

Kalau beban itu.. beban apa 
ya 
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mbak menjalani 

proses dalam 

berusaha? 

Ya misalnya terkait 

periksa, atau pas pijet, 

kenapa, mugkin sakit? 

Oo, ya semisal kalau dipijet 
gitu saya merhatiin, kok 
kayak sakit, saya juga ga 
ngrasain sih ya, cuma liat 
ekspresinya, sakit.. Cuma 
ndakppa sih katanya, dia juga 
nikmatin, memang gitu 
prosesnya ya harus dijalani 

   

Kalau yang medis ada 

ndak? 

Ndak ada sih kayaknya, 
soalnya kalo medis kan udah 
pasti dari dokter, ya memang 
niat sih periksa, jadi ga 
masalah 

   

Lalu apakah isteri 

pernah cerita atau 

mengungkapkan 

misalnya kayak wah 

pengen nih kayak si A 

si B gitu, kan biasanya 

wanita lebih sensitive 

Ya kayak yang tadi tak 
singgung di awal, kalau niat 
pasangan lain itu dia 
mengeluh, ya sambil curhat 
gitu, tapi ya wajar lah ya, 
namanya, kita suami isteri, 
kalau ngeliat rumput 
tetangga lebih hijau kan ya 
manusiawi lah ya mbak 

Iri Afek Negatif AN 
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dengan lingkungan ya, 

pernah ndak mas? 

Lalu apa yang 

istilahnya kan sampai 

sekarang masih 

berusaha ya mas, apa 

yang membuat pihak 

isteri yakin bahwa 

usaha yang dilakukan 

memang suatu saat 

akan membuahkan 

hasil? 

Ya kami yakin, karena kan 
istilah sudah menempuh 
kayak medis, non medis.. ya 
istilahnya banyak yang 
seperti kami tapi pada 
akhirnya punya, ya tetep 
usaha dan berdoa sih sambil 
percaya kalo nanti akan 
diberi, ya gatau kapan tapi 
pasti akan diberi 

Optimis akan mendapat 
keturunan 

Faktor Optimisme O 

Kira- kira kalau di-

skala-kan lagi dari 1- 

10 mbak aka nada di 

angka berapa 

keyakinannya untuk 

usahanya akan 

Ya karna kami sepakat 
untuk optimis bersama, 
berpositif thinking aja, ya 
mungkin Sembilan atau 
mungkin 10 ya 

Optimis Faktor Optimisme O 
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memperoleh hasil? 

Berarti yakin aja ya? Iya    

Kan dalam hal ini kan 

berusaha prosesnya 

sebenernya lama ya 

mas, pernah 

mengungkapkan ndak 

perasaan apa saja 

yang muncul dalam 

melakukan berbagai 

usaha itu? 

Ya paling jenuh, gitu kan, 
karena sesuatu hal yang di 
ulang- ulang.. sambil 
menunggu hasil kan jenuh, 
tapi ya kalau sekarang sudah 
lebih pasrah, kami lebih 
legowo, ga dibawa yang 
gimana- gimana.. Apalagi 
sudah kondisi kayak gini kita 
ga boleh dipikir, maksudnya 
jadi hal yang bikin kita stress 
atau ga mood ngapa- 
ngapain, ya paling spend 
time berdua, leyeh- leyeh 
aja, kalau pas memang ada 
waktu yang sama- sama 
kosong ya kita pergi, di 
rumah nonton film berdua, 
gitu 

Jenuh Afek Negatif AN 

Pasrah Afek Positif AP 

Istilahnya mengalir 

ya? 
Ya kayak air aja lah    

Nah kalau dari sikap 

atau tingkah laku dari 

isteri sendiri, ketika 

Ya kalau saya ada di rumah 
ya dia langsung cerita, cuma 
kalau pas lagi luar kota atau 
lagi belum pulang itu dia 
langsung chat, atau malah 
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jenuh itu muncul, apa 

yang dilakukan? 

seringnya video call  

Kalau misalnya kayak 

bentuknya, mungkin 

aktivitas gitu, ada 

ndak? 

Ya paling kalau semisal 
wajahnya agak gimana, atau 
kok kayak glesotan gitu, 
paling cuma nonton tv atau 
main hp sih ya.. Karena dia tu 
orangnya kelihatan, kalo dia 
lagi rajin, atau dia lagi 
ngerjain kerjaan rumah.. Jadi 
kalo pas lagi males atau bete 
tu saya langsung pancing.. 
kok tumben kayak gitu, 
kenapa.. juga tanyakan, ada 
pikiran apa, ya memang ga 
mesti karena itu sih, cuma ya 
ketika kayak gitu ya pasti ada 
sesuatu pikiran, mungkin juga 
tentang ini yang membebani 
ya kan.. Ya tapi saya yakin 
dia lambat laun langsung 
cerita sama saya 

Suami memberikan 
perhatian 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Lalu kalau biasanya 

merasakan hal itu, 

biasanya cerita ke 

siapa mas? 

Kalau cerita paling orang tua, 
atau beberapa temen yang 
bener- bener deket sama dia, 
karena hal kayak gini kan 
sensitif ya mbak ya 

   



197 
 

Berarti ke mas 

tentunya, lalu ke 

teman, trus ke orang 

tua 

(mengangguk)    

Sebenernya ada ndak 

sih mas yang 

sebenernya menjadi 

tantangan yang 

muncul? 

Kalau saya pribadi ndak ada, 
karena dari awal saya kan 
sudah bilang ini kan berjalan 
mengalir, kami juga sudah 
istilahnya bantuan dari medis, 
ya mengalir saja smabil 
sabar dan berdoa 

Santai (mengalir) dan 
sabar 

Afek Positif AP 

Berdoa 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Kalau dari mbak 

sendiri? 
Ya kalau dia sih, paling, 
sama sih ya 

   

Ada ndak pandangan 

atau komentar negatif 

dari orang lain untuk 

mbak terutama? 

Ya saya taunya kalau pas 
lagi dirumah atau pas lagi 
libur ya, tetangga tanya, 
momongannya sudah 
berapa, atau anaknya 
dimana, atau pas lagi jalan 
ketemu temen, gimana, 
kayak gitu sih.. Yaa.. bukan 
hal yang negatif ya, cuma 
kadang kesannya kayak 
nyinggung.. 
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Berarti dibawa santai? Iya Santai Afek Positif AP 

Lalu kalau dalam 

menghadapi kondisi 

ini mbak sempat 

terpuruk juga, 

mungkin yang sampai 

mengganggu 

aktivitas? 

Sejauh ini ndak sih    

Kalau mengurung diri 

atau menangis pernah 

ndak sih mas? 

Ya kalau nangis sih pernah, 
tapi kalau mengurung diri sih 
endak, ya yang wajar aja sih 
dia, ndak yang menyiksa diri 
itu ndak 

   

Lalu apakah menurut 

mas dari pihak isteri 

itu dalam berusaha itu 

sudah cukup atau 

belum? 

Ya, dari isteri saya ya, 
semaksimal mungkin lah ya, 
ini kita berusaha maksimal, 
walaupun sampai sekarang 
belum dikasih, ya apapun 
itu kami lakukan, jadi ya 
maksimal 

Berusaha secara maksimal 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Lalu kalau perasaan- 

perasaan yang lebih 

Ya paling sedih atau nangis 
tapi ya udah ga kayak situasi 
dulu lah, sekarang udah lebih 

Sedih Afek Negatif AN 
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condong ke negatif itu 

apakah sampai 

sekarang masih 

muncul dalam diri 

isteri atau sudah 

endak atau 

berkurang? 

biasa saja 

Berarti seperti apa 

perubahan dari 

intensitas atau 

frekuensi nya terkait 

perasaan itu? 

Ya kalau pastinya sih gatau 
ya 

   

Kalau di skalain 1- 10 

gitu? 

Ya itu yang susah, wanita itu 
kan lebih sensitif, kalau 
menerka angka pastinya tu.. 
agak sulit, jadi ya kalau 
dilihat sekarang sih sudah 
lebih berkurang dari yang 
dulu 

Perasaan negatif sudah 
berkurang 

Afek Negatif AN 

Lalu setiap kondisi 

meskipun itu menjadi 

Yaa, biasanya sih kita 
menerkanya kayak, masih 
diberi waktu untuk pacaran, 

Bersyukur atas waktu 
luang dan kesempatan 
merealisasikan harapan 

Kepuasan Hidup KH 
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tantangan tersendiri 

tapi kadang berfikir 

sisi positifnya juga 

istilahnya, meskipun 

belum mendapat 

momongan istilahnya 

bisa begini begini 

begini, kalau dari isteri 

pernah 

mengungkapkan sisi 

baik dari kondisi ini 

apa? 

buat jalan- jalan atau buat 
merealisasikan harapan 
yang lain dulu sebelum ada 
si adek gitu, mungkin ya 

Jadi memang baik dari 

mas maupun mbak 

pemikirannya seperti 

itu ya? 

(mengangguk)    

Tadi kan bilang 

merealisasikan 

Ya kalau investasi….. ya 
pasti ada ya yang tanya , 
kayak saudara tetangga, pas 
itu ada saya juga waktu 

Bersyukur atas 
kesempatan untuk 

investasi 
Kepuasan Hidup KH 
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harapan- harapan, 

berarti apakah bisa 

juga dimaksud dengan 

menjalani planning 

lain, mungkin investasi 

dsb? 

tanya, ya bilang pokoknya 
bisa dibilang nabung dulu 
buat kebutuhan anak lah ya, 
intinya gitu.. Cuma ya kurang 
tau apakah itu bener- bener 
respon spontannya dia, ya 
saya juga ga konfirmasi lagi 
setelah itu, ya takut dia kan 
lebih sensitif 

Lalu apakah menurut 

mas, isteri puas 

dengan kehidupan 

yang dijalani saat ini 

atau ndak? 

Puas atau ndak puas sih 
relatif ya mbak ya, tapi kita 
berdua atau isteri saya selalu 
bersyukur 

Bersyukur atas kehidupan 
saat ini 

Kepuasan Hidup KH 

Berarti kalau semisal 

dari antara 1 – 10 gitu 

kira- kira berapa mas? 

Hmm.. yang jelas sih belum 
10 ya, tapi pastinya dia 
bersyukur, dia juga selalu 
ingetin saya untuk bersyukur 
istilahnya memang rumah 
tangga kami ini belum 
sempurna dalam arti belum 
ada momongan gitu, tapi ya 
masih banyak hal lain 
kayak pekerjaan, keluarga 
yang patut disyukuri lah.. 

Bersyukur atas pekerjaan 
dan keluarga 

Kepuasan Domain KD 
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Lalu menyinggung 

pekerjaan tadi ya mas, 

apakah isteri 

merasakan kepuasan 

dalam pekerjaannya? 

Puasnya sih saya ga tahu, 
tapi kayaknya dia lebih 
menikmati gitu lho, karena 
dia kan sudah lama, artinya 
paling ga.. ada kesibukan 
yang buat dia enjoy lah 
disitu 

Menikmati Pekerjaan Kepuasan Domain KD 

Apakah punya 

pencapaian atau 

keberhasilan tertentu 

terkait pekerjaannya, 

mungkin penah cerita 

ke mas pernah dapet 

apa begitu? 

Karena pekerjaannya dia itu 
kan bukan kayak harus 
mendapatkan sesuatu ya 
mbak ya atau target yang 
harus dimenangkan atau 
diraih, paling ya kayak 
bonus gitu, atau misal 
dapet kenang- kenangan 
dari teman kerja yang habis 
kemana dari luar kota, paling 
itu 

Mendapat pencapaian di 
tempat kerja seperti bonus 

atau kenang- kenangan 
Faktor Pekerjaan P 

Kalau pengalaman 

yang mungkin 

didapatkan, pernah 

cerita atau mungkin 

sharing gitu? 

Ya .. gatau ya mbak, apa ya, 
maksudnya kalau 
pengalaman itu kan lebih ke 
dianya, jadi dia yang 
merasakan.. Tapi kalau lihat 
dari pekerjaannya dia yang 
ketemu dengan banyak orang 
gitu ya, pasti ada banyak 
pengalaman yang di ambil, 
yang positif untuk dia atau 

Pekerjaan memberi 
pengalaman positif  

Faktor Pekerjaan P 
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untuk pembelajaran dia 

Nah ini kan paling ga, 

pernah dapat bonus 

trus kemudian 

meskipun kenang- 

kenangan sederhana 

tetapi itu kan suatu 

wujud pencapaian 

dalam hal relasi 

dengan rekan kerja 

begitu ya, lalu mas 

bilang tetap ada 

pengalaman, kira- kira 

ketika merasakan itu 

perasaan apa yang 

muncul kemudian? 

Ya yang pasti seneng ya, dia 
begini, begini, cerita sama ibu 
saya, trus kayak tadi 
acaranya begini, seru, atau 
ada sesuatu hal.. Cuma ya 
lebih banyak bilang kalau 
capek, tapi kalau capek tu ya 
manusiawi lah, tapi dia 
enjoy aja sih kelihatannya, 
kalau menurut saya sih itu 
hal yang positif, hal yang 
baik.. artinya ga ada yang 
jadi beban.. 

Pekerjaan menimbulkan 
rasa senang dan hal positif 

Faktor Pekerjaan P 

Lalu tadi kan seneng 

ya, yang muncul 
Menurut saya sih iya 

Pekerjaan mengalihkan 
pemikiran terkait keturunan 

Faktor Pekerjaan P 
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senang, berarti 

apakah pekerjaannya 

nyelimurin? 

Berarti apakah 

menurut mas, 

pekerjaan itu juga 

membantu isteri mas 

dalam, istilahnya lebih 

baik, lebih tegar dalam 

menghadapi kondisi 

ini? 

Iya, pasti 
Pekerjaan membantu untuk 

tegar dalam menjalani 
Faktor Pekerjaan P 

Lalu kalau dari sikap 

sendiri terhadap isteri, 

mungkin bisa 

diceritakan sedikit 

mas? 

Gimana ya, ya prinsipnya 
selalu mendukung 
sebetulnya, dia kan juga 
isteri saya ya, kalau udah 
takdir kami berdua begini ya 
mau gamau ya harus saling 
berjuang sama- sama, 
support sebagai suami 
isteri, ga mungkin kan masak 
saya mbiarin isteri saya sedih 
sendirian, saya seneng- 
seneng di luar gitu, pasti saya 

Suami mendukung Faktor Dukungan Sosial DS 
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ayem- ayem lah, ya saling 
men support, ganti- gentian 
mbak 

Lalu ketika mas 

seperti itu apakah 

isteri pernah 

komentar, maksudnya 

menanggapi dengan 

sikap mas yang 

seperti itu, kan banyak 

di luar sana rumah 

tangga yang ketika 

diterpa masalah 

kemudian suaminya 

tidak care dsb kan 

pasti ada ya, apakah 

isteri pernah 

mengungkapkan? 

Ya isteri saya tu bukan 
seorang yang istilahnya 
mengungkapkan sesuatu 
secara gambling atau 
romantic, bukan tipe orang 
yang seperti itu, tapi saya tau 
kalau dia itu membutuhkan 
itu dan dia bersyukur, ya kita 
tu ya sama- sama 
bersyukur aja punya satu 
sama lain, ndak yang 
menyalah- nyalahkan, trus 
cari jalan keluar yang salah 
mungkin, sama- sama 
usaha 

Bersyukur atas 
pendampingan suami 
(Kepuasan Keluarga) 

Kepuasan Domain KD 

Suami mendampingi dan 
menghargai 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Berarti perasaan apa Perasaan yang gimana ya 
maksudnya? 
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yang kemudian 

muncul? 

Maksudnya kira- kira 

apa yang dirasakan 

sama isteri ketika mas 

bersikap seperti itu, 

kan tadi kan bilangnya 

memang tidak dalam 

wujud kata- kata, 

mungkin dari gerak- 

geriknya, atau 

mungkin dari raut 

wajahnya perasaan 

apa yang dirasakan? 

Nyaman mungkin ya, karena 
ya itu tujuan saya dan 
mungkin juga.. ya pokoknya 
saling menunjukkan kalo kita 
berdua sama- sama 
bersyukur lah mbak 

Bersyukur dan nyaman 
dengan sikap suami 

(Kepuasan Keluarga dan 
Kenyamanan) 

Kepuasan Domain KD 
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Lalu apakah dari isteri 

sendiri merasa bahwa 

kehadiran mas itu 

membantu dia dalam 

istilahnya menjalani 

kondisi ini? 

Menurut saya sih pasti ya, 
karena mungkin dia memang 
merasa bahwa saya ini kan 
orang.. istilahnya suami jadi 
orang yang terdepannya 
membantu dia dalam arti ya 
kondisi ini kami berdua 
yang merasakan, susah 
senangnya, ya saya yang 
jadi supporter utama 
gampangnya begitu, maka 
dari situ juga saya sadar 
bahwa disini saya harus 
selalu ada, bukan dalam arti 
fisik saja tapi ya harus, 
gimana ya mbak.. Kalo kayak 
orang LDR gitu ya, tuntutan 
pekerjaan.. tapi dalam hal 
hati ya saling support, harus 
selalu siap mendengarkan 
paling ya, mendukung, 
memberi dukungan sama 
mengingatkan untuk tetap 
bersyukur dan tetap sabar, 
ya contohnya kayak gitu lah.. 

Dukungan suami 
menjadikan subjek lebih 
sabar dan ingat untuk 

bersyukur   

Faktor Dukungan Sosial DS 

Tadi kan kita bicara 

soal sikap mas 

sebagai seorang 

Mereka biasa aja sih ya, 
maksudnya ga ada tekanan 
tertentu itu ndak, cuma 
pertanyaan- pertanyaan pasti 
ada, tapi ya kami berdua sih 
bisa mengatasi itu sih 

Keluarga tidak menekan Faktor Dukungan Sosial DS 
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suami, kalau dari 

keluarga besar sendiri 

sikapnya seperti apa 

ya mas? 

Apakah pernah, kan 

biasanya kalau 

ketemu itu kana da 

yang suka ngasih 

informasi, apakah juga 

ada info- info dari 

keluarga juga? 

Periksa kemana atau 

mungkin berobat 

kesini gitu.. 

Ya kayak yang tadi saya 
bilang sih, tanya, tanya ga 
tanya pun mereka beri 
masukan, baik dari orang tua 
saya, orang tuanya dia, 
saudara saya atau 
saudaranya dia, teman pun 
juga ada, tapi yang memang 
bener- bener dekat sama kita 

Mendapat masukan dari 
keluarga dan teman dekat 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Lalu tanggapan dari 

isteri gimana mas? 

Ya dia sih nanggepinnya tu 
sebagai wujud perhatian ya 
ke kami berdua 

Keluarga memberi 
perhatian 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Berarti kayak, kalau 

tersinggung gitu? 

Ga ada sih perasaan 
tersinggung, ya itu bentuk 
perhatian 

Tidak tersinggung/ santai Afek Positif AP 
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Lalu dari setiap 

pertanyaan, 

maksudnya kadang 

kan tadi kana da kata- 

kata yang kesannya 

menyinggung, dalam 

arti mungkin wanita 

namanya kadang kan 

ada saat- saat 

sensitifnya ada, 

mungkin waktu PMS 

atau gimana.. Kalau 

pas kebetulan pas lagi 

kondisinya bad mood 

gitu, tanggapannya 

dari isteri sendiri 

gimana? 

Ya kami, istilahnya dah 
terbiasa menghadapi seperti 
itu, kalaupun ada yang 
menyinggung, bikin hati ndak 
enak, gitu ya, saya atau isteri 
saya juga diem aja, ya ga 
perlu nunjukin ekspresi yang 
kayak marah atau gimana, 
ndak sih, karena sudah bisa 
ngendaliin ya, dan istilahnya 
legowo aja, dibikin biasa 
aja 

Santai dalam menanggapi 
pertanyaan orang lain 

Afek Positif AP 

Nah kalau pas kayak Ya paling kalau pas lagi 
capek, kayak yang itu tadi 
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gitu sebenernya 

perasaan apa yang 

dirasakan oleh isteri? 

kan, kadang tersinggung 
kalau pas mood nya baik ya 
biasa- biasa aja, pernah dia 
bilang kalo seneng, artinya 
banyak yang perhatian ke 
rumah tangga kami, ya jadi 
pembicaraannya mungkin 
suatu saat bisa jadi hal yang 
nyenengin banyak orang, gitu 

Berarti apakah dari 

pihak isteri sendiri 

merasa dari keluarga 

besar sendiri itu 

membantu dalam 

menjalani kondisi ini 

saat ini? 

Ya saya rasa sih dia merasa 
itu membantu 

   

Lalu tadi kan sempet 

bilang kalau dapet info 

dari teman juga kan 

mas, berarti apakah 

dari isteri juga 

mendapat dukungan 

Ya pasti dapet ya, kan kayak 
tadi bilang, temen- 
temennya banyak yang 
memberikan masukan, 
kadang dia juga cerita ke 
temen- temen deket, ya 
pastinya dia medapat 
dukungan kalau ndak ya dia 
yang nyari temennya untuk 
curhat.. Jadi ya temen- temen 

Teman- teman mendukung Faktor Dukungan Sosial DS 
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dari teman- teman 

atau mungkin 

sahabat? 

juga memberi dukungan 

Tanggapan dari isteri 

sendiri dengan adanya 

dukungan tersebut 

apa mas? 

Yang sering diungkapkan sih 
mensyukuri ya, maksudnya 
dari temen- temen 
menguatkan, memberikan 
dukungan, jadi malah dia 
bawaannya santai, ya 
kebetulan juga ada beberapa 
temen yang kondisinya kayak 
kami, kayak dia.. 

Dukungan teman 
menguatkan dan 

menjadikan lebih santai 
Faktor Dukungan Sosial DS 

Kalau perasaan yang 

kemudian dirasakan 

apa mas? 

Ya paling seneng sih ya, 
cuma itu sih saya taunya.. 
yang terlihat.. 

Senang Afek Positif AP 

Berarti apakah 

menurut mas isteri 

juga merasa kalau 

dukungan itu 

membantu dia dalam 

menjalani ini? 

Ya pasti, itu sih pasti ya 
Dukungan teman  
membantu dalam 
menjalani kondisi 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Kalau yang mungkin Mmmm.. apa ya    
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lebih sifatnya 

komunitas ata 

kelompok gitu, apkaah 

isteri jga mengikuti 

semacam itu? 

Misal kayak, mungkin 

kelompok koor, trus 

kayak komunitas apa 

mungkin, yang 

sebangsa olah raga 

mungkin? 

Paling ya, ibu- ibu itu ya, 
yang arisan 

   

Oo PKK? Ya PKK, trus ikut senam, 
gitu ya 

Mengikuti arisan dan 
senam 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Kalau yang terkait 

rohani gitu ada ndak? 

Ya kami sih masih umat 
biasa, jadi belum pernah ikut 
masuk jadi pengurus, atau 
ikut tugas apa, ya dateng aja 
biasa kalau misa 

Mengikuti misa 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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Tapi apakah, tadi kan 

sempet ikut PKK, 

senam, itu kan 

komunitas juga, 

apakah itu juga 

membantu? 

Ya.. dibilang membantu ya 
membantu, artinya ya PKK 
atau senam itu kan 
refereshing, kalau terkait 
hal rohani itu yang lebih 
menenangkan kami, yang 
menguatkan lah istilahnya 

Arisan dan senam sebagai 
usaha untuk refreshing 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Kegiatan rohani 
memunculkan ketenangan 

batin dan menguatkan 

Faktor Kepercayaan dan 
Spiritualitas 

KS 

Perasaan apa yang 

kira- kira muncul 

terkait 

keikutsertaannya 

dalam komunitas- 

komunitas tadi? 

Kalau hal itu sih jarang di 
ungkapkan ya, ya dia ikut ikut 
aja, kalau lagi senam yang 
ikut aja, kumpul.. Mungkin dia 
memikirkan kalau ini aktivitas 
selain kerja, ga terlalu di 
omongin ke saya 
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Lalu kalau bicara 

teantang kepuasan 

lagi ni mas, apakah 

saat ini isteri sudah 

puas dengan dirinya 

dalam arti terkadang 

kana da beberapa 

terutama wanita, 

menghadapi masalah 

seperti ini, kemudian 

ada yang minder, 

menyalahkan diri 

sendiri, ada yang 

mungkin merasa 

dirinya kurang, kalau 

isteri begitu ndak? 

Mmmm.. Yang pasti sih 
bersyukur, saya cuman bisa 
bilang begitu karena ya setau 
saya dia sih tetap 
menganggap diri dia 
berharga, baik untuk saya 
maupun untuk keluarga inti, 
orang tua, mertua.. 
Semuanya juga berusaha 
memperlakukan dia biasa 
aja juga kan, jadi ya tidak 
menganggap kondisi ini 
sebagai kekurangan atau 
beban ya.. toh pada akhirnya 
kami juga tau kalau kami 
berdua sama- sama sehat 
jadi cuma ini kayak, ya 
mungkin rencana Tuhan 
masih seperti ini, kedepannya 
msih jadi misteri 
bagaimananya, makanya itu 
kami tetep berkomitmen, 
tetep berdoa dan usaha, 
gitu..  

Bersyukur karena keluarga 
juga tidak merendahkan  

(Kepuasan Keluarga) 
Kepuasan Domain KD 

Berarti tetap merasa 

diri berharga ya? 
Betul 

Merasa diri berharga 
(Kepuasan diri) 

Kepuasan Domain KD 
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Lalu kalau bicara soal 

masa depan, isteri 

punya pandangan 

tersendiri atau ndak, 

misalnya tentang 

masa depannya, 

tentang kondisi ini tu 

seperti apa, pernah 

cerita mungkin atau 

mengungkapkan? 

Ya pandangan yang pasti itu 
ya kalau suatu saat nanti, 
atau kedepannya di masa 
depan itu ada saya, isteri 
saya dan anak kami, gitu ya, 
ya itu sih mbak yang kami 
yakini, jadi semuanya akan 
berakhir indah gitu 

   

Kalau rencana- 

rencana kira- kira 

punya ndak mas? 

Yang sudah 

ditetapkan isteri untuk 

masa depan? 

Maksudnya terkait ini ya?    

Iya terkait ini, tapi 

kalau ada yang lain 

Ya kalau rencana sih ya itu, 
nabung buat anak, intinya.. 
Hal lain apa ya, kebutuhan- 
kebutuhan pasti ada lah, ya 
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juga ndakppa, kan 

juga ada hal lain yang 

dicapai? 

keperluan rumah tangga, 
kayak.. apa ya, ya ada lah.. 
Ada sesuatu juga yang dia 
pengen atau dia incer, ya 
mungkin ada beberapa hal 
juga yang dia pengen tapi 
saya belum tahu 

Lalu menurut mas 

sendiri apakah isteri 

akan merasa puas 

dengan kehidupan di 

waktu mendatang? 

Ya dalam nama Tuhan sih, 
berharapnya tentu puas ya, 
dalam arti ya semuanya 
dapat terwujud seperti yang 
kami inginkan, walaupun 
waktunya kapan kami juga 
gatau, tapi ya harapannya 
puas dengan kehidupan 
rumah tangga kami 

Berharap menemukan 
kepuasan di masa depan 

Kepuasan Hidup KH 
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LAMPIRAN G 

 

KODING TRIANGULASI SUBJEK II (SH) 

 

Hubungan dengan Subjek : Kakak Kandung 

 

Pertanyaan Jawaban Kata- Kata Kunci Tema Kode 

Kalau adik itu sudah 

menikah berapa lama ya? 
Adik itu, mungkin tiga 
tahun, sekitar tiga tahun 

   

Tahu tidak saat menikah itu 

usia adik sama suami 

berapa? 

Adik 30, 30 apa 33 ya, aku 
lali.. 

   

Berarti 30an ya? Iya, 30an    

Kalau suaminya? 
Selisih sedikit kok, lebih tua 
adik, sedikit tapi cuma 
berapa bulan 

   

Lalu ketika menikah itu 

apakah ada rencana 

menunda keturunan? 

Sepertinya ndak    
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Lalu sepengetahuan dari 

mbak sendiri, adik itu skala 

keinginannya untuk 

memiliki keturunan kalau 

dimisalkan angka 1- 10 di 

angka berapa? 

Dulu apa sekarang?    

Dulu waktu awal menikah 
Kalau dulu kurang tau ya, 
mungkin lima, tengah- 
tengah 

   

Kenapa kok lima? 
Ya kayaknya biasa aja 
gitu, kalau sekarang ya 
sepuluh 

Gairah Afek Positif AP 

Berarti sampai sekarang 

memang masih 

menginginkan ya? 

He,em, masih    

Lalu ini kan sebagai wanita 

yang memang saat ini 

belum memperoleh 

keturunan, pasti kan ada 

terkadang perasaan- 

Kecewa, kalau tau pas M 
terlambat gitu seneng 
banget, ternyata endak, itu 
kecewa.. 

Senang Afek Positif AP 

Kecewa Afek Negatif AN 
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perasaan yang muncul, nah 

setau mbak sendiri dari 

adik pernah cerita atau 

mungkin mengungkapkan 

perasaan yang muncul itu 

seperti apa? 

Itu sampai sekarang? He,em    

Ada ndak perasaan- 

perasaan lain? 
Ya sedih juga ada, sedih.. Sedih Afek Negatif AN 

Lalu kira- kira perasaan itu 

munculnya waktu apa, 

selain waktu M? 

Kalau suaminya pulang    

Berarti kalau suaminya di 

laut lebih santai? 

He,em, iya lebih santai.. 
Ya ga mungkin to dia 
pengen hamil pas ga ada 
suami, alah medeni to, 
suaminya melaut kokmalah 
hamil .. anak e sopo (nada 
bercanda) 

Santai Afek Positif AP 

Trus tadi kan sudah sempat 

bilang cek ke dokter, dari 
Masih bagus    
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mbak sendiri, hasilnya 

gimana? 

Berarti sehat ya? He,em    

Lalu ada ndak sih usaha 

lain selain medis, mungkin 

alternatif? 

Sementara belum, ya cuma 
kalau pas ada orang bilang 
makan jus jambu, itu bisa 
cepet punya anak, trus 
beli.. jambu.. 

Mengkonsumsi jus jambu 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Kalau pijet gitu? 

Pijet, ya he,e, kalau pijet 
capek, capek gitu pas 
meriang gitu, sekalian.. 
cerita- cerita sama tukang 
pijetnya trus di benek- 
benekke 

Pijet 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Lalu ini kan setidaknya bisa 

dibilang sehat ya, waktu itu 

reaksi dari adik sendiri 

gimana? 

Ya sedih sih, kayak ada 
perasaan sedih.. tapi ya 
pernah cerita, untung 
belum punya anak, nek 
pas bertengkar itu hehehe 

Sedih karena sehat tetapi 
belum hamil (seperti 

bingung) 
Afek Negatif AN 

Mensyukuri kondisi 
karena sedang 

mengalami 
permasalahan yang 

mungkin berisiko untuk  
anak 

Kepuasan Hidup KH 

Berarti melihat sisi positif 

nya juga gitu ya? 
He,em    
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Lalu ada ndak sih, mungkin 

beban atau kesulitan yang 

kadang mungkin cerita 

sama mbak terkait berbagai 

usaha yang dilakukan? 

Mmm, ya cerita, sedih, kok 
tampaknya dia tu yang 
salah, kecapean, harus 
keluar kerja, kan dipaksa 
suaminya, kecapean.. 

Sedih karena diminta 
untuk tidak bekerja 

Afek Negatif AN 

Kalau yang terkait dengan 

hal lain? 
Engga sih, hanya itu aja 
kalau cerita 

   

Berarti hanya karena konflik 

suami isteri ya, yang lebih 

ke diri sendiri ndak ada? 

Endak    

Lalu apakah sampai saat ini 

dari adik dan suami masih 

tetap berusaha? 

Kalau berharap masih    

Mbak tau ndak kira- kira 

yang melandasi itu apa, 

maksudnya mereka tidak, 

kana da banyak pasangan 

yang kemudian putus asa, 

Ya namanya berkeluarga 
ya, pasti kepengen, 
apalagi teman- temannya 
sudah punya anak, dah 
gedhe- gedhe , ya 
kepengen.. 

Gairah Afek Positif AP 

Ingin seperti teman- 
teman lain (Iri) 

Afek Negatif AN 
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kemudian tidak melakukan 

apa- apa tapi dari adik tetap 

berusaha? 

Lalu tadi kan yang muncul 

lebih ke perasaan- 

perasaan yang condong ke 

negatif ya, pernah ndak sih, 

kan tadi, untung belum 

punya anak, kan 

sebenarnya itu condong ke 

positif, ada ndak  sih 

perasaan- perasaan yang 

lebih ke seneng? 

Ndak ada kayaknya, cuma 
itu aja kalau pas 
bertengkar, apalagi 
masalah ekonomi dll, 
untung… hehehe 

Mensyukuri kondisi 
karena ekonomi rumah 

tangga yang belum stabil 
Kepuasan Hidup KH 

Tapi sampai saat ini 

apakah masih dibawa yang 

stress, atau sudah lebih 

berpasrah, biasa aja, atau 

adik itu sebenarnya seperti 

Diam dia, pendiam.. 
kayaknya iya, kalau 
curhatnya sih sudah ga 
sering, jarang, 
kelihatannya kalau 
harapannya masih… 

Perasaan negatif 
berkurang sehingga 
jarang cerita tentang 

keturunan 

Afek Negatif AN 
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apa dalam menghadapi 

masalah ini? 

Berarti cenderung di 

hadapan orang lain itu 

biasa aja ya? 

He,em    

Tapi apakah dari adik itu 

memang seperti itu, yang 

ga dipikir atau gimana? 

Mikir tapi diem, ndak 
terbuka 

   

Lalu biasanya apa yang 

mbak amati ketika 

perasaan itu ada, apa yang 

dilakukan adik? 

Biasanya dia sembahyang Berdoa 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 

Lalu meskipun ga terbuka 

tapi kan tetap cerita ke 

beberapa orang ya, 

biasanya ceritanya ke 

siapa? 

Ke aku    

Kalau ke temen atau orang Ga tau, kurang tau    
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lain? 

Lalu ada ndak sih mbak 

yang dirasa ini menjadi 

tantangan yang harus 

dihadapi adik yang 

kemudian muncul? 

Ya, pasti, namanya punya 
anak itu, adikku di ajak 
kesana tu ya ndak mau, di 
ajak ke papua, ndak mau, 
minta nya disini, walaupun 
ndak harus di rumah sini, 
wong ya dah punya rumah 
sendiri di Ungaran, tapi 
ndak mau ikut kesana itu 
ndak.. Yo serig terpisah 
lama juga.. makanya ya, 
punya anak otomatis titip 
keluarga sini, kurang kenal 
sama mbah nya sana.. 

   

Kalau tantangan yang 

mungkin di tempat kerja 

atau mungkin di 

masyarakat sendiri, 

mungkin juga ada 

pertanyaan yang 

menyinggung, adik  

mengalami ndak? 

Ndak kok, di kerjaan dia 
enjoy .. dah pada tau, 
temennya banyak yang 
support , nyaman dia.. Di 
rumah juga ga ada 
masalah..  

Menikmati pekerjaan 
(Kepuasan Pekerjaan) 

Kepuasan Domain KD 

Teman- teman dan 
keluarga mendukung 

Faktor Dukungan Sosisal DS 

Nyaman karena teman- 
teman dan keluarga bisa 

mengerti kondisinya 
Kepuasan Domain KD 
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(Kepuasan Kenyamanan) 

Berarti komentar negatif 

gitu cenderung ndak ada 

ya? 

Ya mungkin kalau orang 
yang mungkinga ketemu, 
lama ga ketemu trus pas 
ketemu tanya ya mungkin 
bisa.. Gatau, saudara jauh, 
dari itu malah.. Kalau temen 
kerja, rumah itu ndak 

   

Tapi seandainya pas dapat 

pertanyaan itu tanggapan 

dari adik gimana? 

Santai, prengas- prenges 
Santai dalam 

menanggapi komentar 
orang lain 

Afek Positif AP 

Lau kondisi ini itu sempat 

membuat keadaan terpuruk 

yang sampai mengganggu 

aktivitas ndak? 

Endak, kalau adikku ndak     

Berarti tetep beraktivitas 

seperti biasa ya? 
He,em    

Pernah kelihatan yang 

sampai seperti orang galau 

ndak, atau biasa saja? 

Pernah galau tapi bukan 
karena ini, masalah yang 
lainnya 

   

Tadi kan sempet, sampai Kayaknya masih sering ke 
Gua Kerep, masih 

Berziarah ke Gua Kerep 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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sekarang kan kadang 

kecewa, sedih, mbak kan 

salah satu orang yang turut 

menemani dari awal 

menikah sampai sekarang, 

nah, perasaan- perasaan 

itu apakah tetap atau 

sekarang sudah lebih 

mending? 

berharap 

Tapi kalau dari sedihnya 

sendiri, kan mungkin awal- 

awal sedih nya banget, 

kalau sekarang masih atau 

sudha bisa legowo atau 

gimana, keadaannya 

seperti apa? 

Ya mungkin sudah lebih 
legowo ya, jarang cerita 

Pasrah Afek Positif AP 

Berarti dulu sering cerita 

ya? 
He,em    
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Lalu tadi kan sempet 

nyinggung, untung belum 

punya anak, bisa dibilang 

kan itu pemikiran dia 

tentang sisi baiknya, 

pernah ndak 

mengungkapkan sisi baik 

lainnya? 

Apa ya, Dia sempat, apa 
ya, biar ketularan.. sering 
momong anakku to, 
ngajak, momong kemana- 
mana ben ketularan apa pie 

Mengasuh anak kakak 
agar berkat kehadiran 

anak ‘menular’ 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Berarti sama anak kecil 

justru ngajak ya, kan 

kadang ada orang yang 

belum trus sensitive 

dengan lingkungannya, 

lihat anak kecil malah 

sedih, kalau adik gimana? 

Ndak, biasa aja    

Lalu kalau dibilang tentang 

kepuasan atau paling ga 

bersyukur, apakah adik ini 

Ya apapun keadaannya 
masih penuh syukur 

Bersyukur Kepuasan Hidup KH 
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dalam menjalani kehidupan 

saat ini merasa puas? 

Berarti mbak sebagai kakak 

merasakan adik bersyukur 

ya? 

He,em    

Lalu tadi ketika, sempet 

bilang pekerjaan juga ya, 

berarti adik menikmati juga 

pekerjaan saat ini? 

He,em    

Lalu apakah menurut mbak 

pekerjaan yang dijalani 

sekarang itu membantu 

adik untuk bisa nyelimurin? 

Membantu, temen- 
temennya baik, agen- 
agennya yo sering 
perhatian.. Kalau dia 
nolong agen kan sering 
dikasih, ulang tahun ya di 
ajak ke toko, bos e ya 
perhatian sering ngasih 
hadiah.. Yo cuma kadang 
kalau kecapean, jam nya 
over time kan ndak ada 
lembur, cuma 
menyelesaikan kerjaan tok, 
“yo ngene iki kerjo melu 
kompeni” (tertawa) 

Mendapat perhatian dari 
rekan kerja 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Mendapat apresiasi 
dalam pekerjaan 

Faktor Pekerjaan P 
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Lalu kalau dilihat, sekilas 

kemarin kan suami nya 

keras ya, kalau sikap suami 

sendiri terkait ini 

sebenernya ada dukungan 

ndak? 

Ada dukungan dari suami? 
Iya, suaminya yang 
kepengen banget, 
kelihatan, sampai libur 
cuma satu bulan, kadang 
sampai diperpanjang dua 
bulan, malah ibu yang 
marah, “kok rak mangkat- 
mangkat kerjo nopo”.. 
“ditungguni sek gek ndang 
ndue anak”, “yo rak iso, 
wektune kerjo ya kerjo”.. 
(nada bercanda) 

Suami mendukung Faktor Dukungan Sosial DS 

Berarti memang kelihatan 

dari suami punya harapan 

yang sama ya? 

He,em    

Kemarin sempat lihat waktu 

video call  juga sebenernya 

mesra ya, berarti apakah 

memang saling mendukung 

atau gimana? 

Iya, saling mendukung, 
cuma beda karakter, sana 
kan orang Papua itu 
tempramen, super 
tempramen, adikku kan 
rileks..  

   

Lalu pernah ndak adik 

cerita menanggapi sikap 

Baik, telatenane memang 
susah, tapi kalau sudah 
seneng sama orang, butuh 
pertolongan, nolong.. suka 

Tetap bersyukur karena 
suami juga memiliki sisi 

pribadi yang positif 
(Kepuasan Keluarga) 

Kepuasan Domain KD 
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suami yang mendukung? nolong, ndak eman.. Tapi 
kalau ndak suka ya ngono 
kui.. 

Ya tapi itu karakter ya.. He,em    

Tapi pernah 

mengungkapkan secara 

spesifik ndak, perasaan 

yang timbul itu apa, kadang 

suami kan keras, tapi 

ternyata juga mendukung? 

Ya seneng.. Dia kan nurut 
sama suaminya.. Pokoknya 
keinginan suaminya apa dia 
ikut.. 

Senang  Afek Positif AP 

Berarti dalam hal ini 

suaminya tetap membantu 

dalam menghadapi kondisi 

ini? 

He,em    

Lalu kalau dari keluarga 

besar sendiri sikap yang 

ditunjukkan seperti apa, 

kalau pihak sini kan tadi 

tidak masalah, kalau pihak 

Kayaknya sih ya baik- baik 
aja, kalau adik- adiknya 
main kesini ga pernah 
nanya , pengen punya 
ponakan apa pie.. 
Pokoknya senang, ngobrol 
cerita- cerita.. 

Keluarga tidak menekan Faktor Dukungan Sosial DS 
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sana? 

Berarti sejauh ini keluarga 

besar mendukung ya? 
He,em    

Pernah ndak adik mungkin 

bilang sebenernya yang 

dirasakan apa ketika dapet 

dukungan dari keluarga? 

Yaa… kalau dia cerita, 
berarti dia enjoy, nyaman.. 

Nyaman dan mau 
bercerita dengan 

keluarga 
Kepuasan Domain KD 

Apakah adik juga ikut 

dalam kelompok atau 

komunitas tertentu yang 

memang saat ini membantu 

dia juga dalam menjalani 

kondisi ini? 

Ya ikut koor, itu to, vocal 
group, yang di Banyumanik, 
sok ikut koor wilayah sini 
ndak? 

   

He,em… 
Iya, jarang tapi.. kadang tak 
suruh bantu yang sana 
juga.. 

Mengurangi kegiatan 
dalam komunitas 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Berarti ada ya, terkait 

menyanyi? 
He,em    
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Yang dilihat oleh mbak 

sendiri ketika adik 

mengikuti komunitas seperti 

itu, tanggapan mbak sendiri 

apa bila dikaitkan dengan 

kondisi ini? 

Ya keslamur ya 

Tetap mengikuti 
komunitas karena bisa 
mengalihkan perhatian 
(Kepuasan komunitas) 

Kepuasan Domain KD 

Tapi memang seneng 

nyanyi ya? 
Iya, he,em    

Berarti waktu disitu 

istilahnya refreshing? 
He,em    

Kalau bicara soal kepuasan 

lagi nih, kadang ada wanita 

mengalami kondisi ini trus 

menyalahkan diri sendiri 

atau mungkin minder dsb, 

kalau dari adik sendiri, 

kepuasan terhadap dirinya 

itu ada atau ndak? 

Ya ada, kecuali sebelum 
periksa ke dokter, dia 
merasa bersalah.. Tapi 
karena sudah periksa ke 
dokter hasilnya begitu dia 
yakin, dudu aku 
penyebab e… 

Yakin bahwa sehat 
sehingga tidak merasa 

bersalah 
Faktor Kesehatan K 

Percaya diri Afek Positif AP 
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Berarti setelah tau sehat 

jadi ndak minder lagi ya, 

jadi percaya diri lagi? 

Iya    

Lalu pernah tau ndak mbak, 

punya pandangan apa sih 

di masa depan, harapan 

apa? 

Dia tu yang penting tetep 
bisa kerja, bertahan tetep 
kerja biarpun sama suami 
di suruh keluar, dia 
gamau, “aku kudu kerjo, 
aku kerjo ndue penghasilan 
dhewe wae kerep di idak- 
idak bojoku, opo meneh 
aku bergantung, rak kerjo” 
(nada bercanda) 

Memiliki fokus lain yakni 
ingin mempertahankan 

pekerjaan 
Pencapaian Tujuan PT 

Berarti bisa dibilang 

mengalir ya? 
Iya mengalir    

Tadi katanya punya, kan 

sudah ambil rumah, itu kan 

salah satu rencana, ada 

ndak rencana- rencana lain 

yang di luar ini tapi 

setidaknya bisa juga 

nyelimurin? 

Ndak, ambil rumah itu kan 
dia ambil karena suami nya 
sering marah, kalo sini ndak 
pernah marah sama dia, dia 
yang sering marah, ndak 
suka sama sini, kebiasaan 
orang sana kan beda.. 
Kalau suaminya kesini kan 
dia sering bolak- balik 
sana.. Tapi kan pas kerja 
disini, akn jauh kerja.. 
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Lalu menurut mbak apakah 

adik akan punya kepuasan 

di masa mendatang? 

Bisa, fokus lain yang lebih 
gede, yang sekarang justru 
lebih dipikirin dari anak tu 
untuk lebih bisa penuhi 
cicilan- cicilannya itu 

Bisa merasa puas di 
masa mendatang 

Kepuasan Hidup KH 

Memiliki fokus lain yaitu 
melunasi cicilan 

kebutuhan 
Pencapaian Tujuan PT 

O begitu ya? He,em    
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Pertanyaan Jawaban Kata- Kata Kunci Tema Kode 

Mas sama mbak sudah 

berapa lama menikah? 
Sudah lima tahun    

Lalu saat menikah itu usia 

mas sama mbak berapa 

ya? 

31 kalau saya, istri saya 
kacek dua tahun sama saya, 
berapa, 29..  

   

Dua tahun lebih muda ya? Iya, dia kelahiran 84, saya 
82 

   

Lalu apakah pada awal 

pernikahan itu ada rencana 

untuk menunda momongan 

atau ndak? 

Ndak ada sih    

Lalu disini kan, maksudnya 

sebagai seorang wanita 

kan pasti menginginkan 

gitu ya, menurut mas 

sendiri, isteri itu keinginan 

untuk memiliki 

Sembilan paling    
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momongannya antara, 

kalau di manifestasikan 1 – 

10 ada di angka berapa? 

Kenapa kok ndak 10? 

Waktu awal- awal dulu 
memang nganu sih, apa, 
kepikirannya waktu itu kan 
masih punya tanggungan 
rumah dan sebagainya, jadi 
waktu awal- awal itu trus 
akhirnya ketika semua sudah 
apa namanya, sudah 
terealisasi ya, maksudnya 
kita pengen beli ini ini ini, ya 
tahun- tahun inilah kita 
sudah siap, misalnya 
diparingi sama Tuhan to 
misalnya, kita dipercaya 
untuk punya putera ya kita 
sudah siap, di waktu- waktu 
dulu kan saya dan isteri saya 
kan, dulu awal- awalnya kan 
belum siap, tapi kalo 
misalnya mau diparingi 
waktu habis nikah itu 
ndakpapa 

Memiliki tanggungan 
rumah dan kebutuhan 
rumah tangga lainnya 

Pencapaian Tujuan PT 

Percaya Diri Afek Positif AP 

Merasa lebih siap 
memiliki anak di tahun 

kelima pernikahan 
Faktor Usia Pernikahan UP 

Istilahnya mengalir gitu ya? 
Mengalir saja, tapi kalau 
untuk yang, apa ya, siapnya, 
udah siap sekarang 
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Lalu berarti sampai saat ini 

masih menginginkan ya? 
Iya    

Lalu apakah juga kira- kira 

masih tetap sembilan 

angkanya? 

Yaa…. Sepuluh, tapi.. 
menurut saya angka 
sembilan itu bagus sih..kalau 
sepuluh nanti takutnya,kita 
berharap, nanti ga diparing- 
paring, kita kecewa.. 
Makanya mending angka 
sembilan aja 

   

Isteri sebagai wanita yang 

menglamai seperti ini kira- 

kira pernah mengutarakan 

atau cerita, perasaan yang 

di alami itu seperti apa? 

Kalau isteri saya sih, kalau 
dia apa namanya, kalau saat 
cerita- cerita soal apa ya, 
keinginan, paringi anak itu, 
sudah lama dia pengen.. 
misalnya dia, liatin 
statusnya temennya itu di 
WA, di PP nya itu kan ada 
anak- anak gitu, dia itu 
ngeliat seperti itu, jadi saya 
melihat ya, dari jauh sih, 
saya, oh liat DP anaknya 
temennya.. lalu kalau kumpul 
sama temennya, bawa 
putera, dia ndak.. Jadi saya 
ya terenyuh juga, 
maksudnya, harapannya 
selalu sih, semoga cepat 
diparingi gitu aja.. 

Gairah Afek Positif AP 
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Tapi isteri tipe orang yang 

gampang baper atau ndak 

sih mas? 

Kalau dulu tahun- tahun 
pertama mungkin baper ya, 
ketika ada acara apa 
namanya, natalan atau idul 
fitri, keluarga besar kan 
banyak kan, jadi 
ditanyain..lho kok durung 
diparingi, apa durung isi, 
awalnya dulu seperti itu, 
tapi lama- kelamaan sih ga 
masalah, nggih pangestuni 
mbah, misalnya.. 
pangestuni pak, apa 
pakde, gitu.. berharap 
mereka juga mendoakan 
kita, jadi penyampaiannya 
seperti itu selama ini.. 

Bisa beradaptasi dengan 
keadaan seiring 

berjalannya waktu 
Faktor Usia Pernikahan UP 

Santai dalam 
menanggapi pertanyaan 

Afek Positif AP 

Kalau sekarang semisal 

lagi sendiri atau ngelangut 

itu masih yang kebawa apa 

yang udah biasa aja? 

Udah biasa Santai Afek Positif AP 

Lalu istilahnya dalam 

mewujudkan keinginan kan 

pasti ada usaha, nah ini 

usaha yang sudah 

Usaha, kemarin- kemarin sih 
juga pernah cek lab, dokter 
juga, konsultasi.. 

Berusaha cek lab dan 
konsultasi medis 

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 
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dilakukan apa aja? 

Kalau kayak misalnya 

alternatif itu nyoba- nyoba 

juga ndak? 

Alternatif, maksudnya ?    

Kayak pijet gitu, biasanya 

sih buat wanitanya?  
Iya, istri saya dulu pernah 

Melakukan pijet 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 

Pernah ya, trus kalau 

misalnya terkait dengan 

hasil medisnya, gimana 

mas? 

Kalau saya sih..dulu kan 
isteri saya pernah, bagus, 
tahun kemarin saya cek, 
coba.. itu bagus pak, dia 
juga lihat fisik saya, 
kondisinya itu, bagus pak, 
gitu.. o ya dok.. 

   

Lalu reaksinya pada saat 

itu mengetahui bahwa 

semuanya baik, reaksi 

yang ditimbulkan apa? 

Mungkin ya kita tinggal 
menunggu waktu aja ya, 
kalau saya sih, maksudnya 
kita sudah tau kalau tidak 
ada kelainan atau tidak.. ya 
saya sih ya.. apa namanya .. 
seperti awal itu, mengalir 
apa adanya itu.. jadi 
kondisinya baik, saya juga 
baik, secara fisik dan 
sebagainya, tinggal ini 
aja..usaha 

Meyakini hasil 
pemeriksaan medis 

Faktor Kesehatan K 

Jadi dibawa santai, He,em, jadi ga terlalu Santai dalam berusaha Afek Positif AP 
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diparahkan saja? ngoyo juga, maksudnya 
kita berusaha saja 

Bicara tentang usaha yang 

dilakukan isteri, dengan 

melakukan pemeriksaan, 

trus kalau isteri kana da 

tambahan pijet segala 

macem, ada konsumsi lain 

ndak mas? Buah atau apa 

yang membantu, konsumsi 

juga ndak? 

Konsumsi paling, ndak ada 
ya, ndak ada pantangan juga 
ya.. 

   

Ini kan istilahnya kadang 

ada beban atau kesulitan, 

kira- kira isteri merasakan 

ndak? 

Ndak ada    

Enjoy aja ya? Iya    

Lalu ini kan melakukan 

usaha itu pasti ada 

keyakinan , apa yang 

Saya itu pengalaman waktu 
kerja di *** kan, itu punya 
temen sekantor itu beberapa 
yang menunggu juga, ada 
yang baru di paring itu tujuh 

Optimis Faktor Optimisme O 
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membuat mas dan mbak 

yakin bahwa usahanya 

pasti suatu saat akan 

membuahkan hasil? 

tahun, ada yang diberi lebih, 
jadi saya belajar dari 
mereka, mereka itu dengan 
sabar dan berusaha untuk 
menanti itu.. menanti 
diparingi itu.. jadi yakin 
kalau kondisinya seperti 
ini, hasil nya secara medis 
ya seperti itu, ya kita 
tinggal nunggu waktu aja.. 

Kalau pasangan lain kan 

kadang ada ketakutan 

sama usia, ada ga? 

Kalau saya enggak    

Kalau pihak isteri? Enggak ada juga  
Santai meskipun  usia 

terus bertambah 
Afek Positif AP 

Lalu ketika istilahnya 

dalam proses usaha kan 

butuh beberapa waktu, 

perasaan- perasaan apa 

yang timbul dalam isteri, 

ketika cek, pijet, segala 

macem? 

Engga gimana- gimana sih, 
biasa aja 

   

Ada yang kayak harapan Kalau harapan sih, sama 
saya ya, kita selalu berdoa, 

Berdoa 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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atau gimana? berusaha 

Lalu dalam menghadapi 

ini, ketika muncul sedih 

atau beban, ceritanya 

hanya ke mas atau ada 

orang lain? 

Kalau isteri saya itu lebih 
deket sama kakaknya yang 
pertama, kan cewe kan, 
kebetulan tinggalnya di 
Kalimantan  

   

Berarti by WA ya? Iya karna dia kerjanya di 
kalimantan 

   

Orang kan kadang, apalagi 

cewek ya, kana da 

ketakutan- ketakutan di 

masa mendatang, kalau 

isteri mengalami ndak? 

Ketakutan kayaknya ga ada 
juga 

   

Kalau maksudnya pasti 

lah, ada orang- orang 

sekitar tanya atau 

komentar, itu ada ndak? 

Kalau keluarga ndak ada 
sih, mereka men-support.. 
kalau keluarga saya ya, 
mereka ga banyak tanya, ya 
paling, sabarr, gitu..  

Keluarga mendukung Faktor Dukungan Sosial DS 

Berarti kalau ada yang 

tanya.. 
Ya itu,pangestune.. gitu..    
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Kalau tadi kan sempet di 

awal kalau ada kumpul 

keluarga isteri jadi begitu, 

kalau sekarang apakah 

masih sama? 

Sudah berkurang sih, paling 
satu dua sih.. kok belum isi, 
iya mbah.. gitu 

   

Isteri pernah mengalami 

stress yang sampai 

terpuruk gitu, mengganggu 

aktivitas itu pernah ndak? 

Endak sih    

Apakah isteri merasa 

sudah cukup berusaha 

atau masih pengen nyoba 

ini nyoba itu? 

Ya kita tetep akan mencoba 
kalau ada masukan atau 
alternative ya kita akan 
coba terus 

Terus berusaha 
(Keinginan merubah 

kehidupan) 
Kepuasan Hidup KH 
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Apakah pernah sampai, 

kadang kan medis 

alternative, sampai ke arah 

religius ndak? 

Religius paling kita 
konsultasi ke romo, tahun 
kemarin sih, waktu itu kan 
romonya pernah misa di 
lingkungan kami, itu romo 
luar sih, saya pernah di 
Yerusalem, katanya.. saya 
nganter orang ziarah, disitu 
ada kayak khusus doa untuk 
orang menginginkan anak itu 
lho, jadi kapelnya apa saya 
lupa, itu ada serbuk susu, 
gunanya untuk mereka 
yang belum mempunyai 
anak.. Nah beberapa orang 
itu nitip ke romonya itu, lha 
waktu itu saya tanya , masih 
ndak, trus ya nanti ketemu 
saya aja, di Boyolali waktu 
itu, kan beda gereja gitu.. 
Akhirnya saya sama isteri 
saya dolan ke romonya itu, 
sama konsultasi, gimana mo, 
ini ini ini.. Akhirnya 
diberikan masukan- 
masukan lagi, artinya ya.. 
tambah kuat menghadapi.. 
Karena kalau kita kuat 
secara doa tapi ga kuat 
secara mental ya sama aja.. 

Mengkonsumsi serbuk 
susu  

(Keinginan merubah 
kehidupan) 

Kepuasan Hidup KH 

Konsultasi Romo 
Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
KS 
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Berarti sempet ada ke 

romo juga ya? 
Iya, konsultasi sempat    

Lalu kalau sekarang ini 

apakah perasaan negatif 

masih di alami? 

Ndak ada Penurunan afek negatif Afek Negatif AN 

Sudah lebih santai? Iyaa (tekanan) Santai Afek Positif AP 

Lalu apakah pernah cerita 

juga, kan kadang 

seseorang mengalami 

tantangan terus melihat 

dari sisi baiknya, pernah 

cerita juga soal itu? 

Ya sering komunikasi soal 
itu, jadi kayaknya ga ada 
masalah sih 

   

Kalau yang terkait kayak, 

misal mumpung belum ada 

buntut nya, bisa ini bisa 

itu? 

Ya, pernah ada sih kalau itu.. 
pernah ada 

   

Lalu kalau bicara tetang 

kehidupan yang dijalani 
Kalau selama ini ya mengalir 
aja, bersyukur aja 

Bersyukur dengan 
kehidupan 

Kepuasan Hidup KH 
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saat ini, isteri puas atau 

ndak? 

Kalau dengan pekerjaan, 

isteri sebenarnya 

menikmati pekerjaannya 

atau ndak? 

Kalau setelah di ***** sih 
enjoy aja 

Menikmati Pekerjaan 
(Kepuasan pekerjaan) 

Kepuasan Domain KD 

Lalu pernah cerita ndak 

tentang pencapaian atau 

pengalaman yang didapat? 

Isteri kan kadang sering 
main ke tetangga ya, 
kebetulan kan perumahan 
kami itu perumahan keluarga 
muda, jadi ya kadang- 
kadang dia main, kan ibu- 
ibu kan ada yang punya 
anak kecil, paling di 
gendong, paling yang gitu- 
gitu aja sih.. maksudnya ya 
mungkin sambil momong 
putera nya tetangga, itu 
membuat keinginan 
semakin kuat 

Gairah Afek Positif AP 

Justru ga minder atau 

sedih? 

Enggak, malah termotivasi, 
dan tetangga juga sudah tau 
semua 

   

Sebenarnya aktif di 

lingkungan atau 
Masyarakat dan 
lingkungan 

Aktif di masyarakat dan 
lingkungan 

(Kepuasan kelompok/ 
Kepuasan Domain KD 
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masyarakat ndak mas? komunitas) 

Kalau di gereja? Di lingkungan sih    

Ketika misalnya aktif di 

lingkungan, mungkin di 

pekerjaan juga, menurut 

mas membantu mbak 

untuk mengurangi, lebih 

santai dalam kondisi ini? 

Lebih santai, iya.. 

Santai karena kegiatan 
di lingkungan dan 

masyarakat 
Kepuasan Domain KD 

Santai karena pekerjaan Faktor Pekerjaan P 

Lalu sebagai suami dalam 

menghadapi seperti ini, 

sikap apa yang kemudian 

di tunjukkan atau apa yang 

di utarakan ke isteri 

sebgaai suami? 

Ya paling kita saling 
support ya, dengan kondisi 
saat ini, jadi kita sudah 
seirama dan sepakat kalau 
kita sudah siap untuk 
menerima anugerah Tuhan, 
kalaupun ya belum, ya kita 
sabar aja menunggu itu 

Suami mendukung Faktor Dukungan Sosial DS 

Sabar Afek Positif AP 

Saling menguatkan ya? Iya saling menguatkan    
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Apakah isteri pernah 

mengungkapkan dengan 

sikap suami yang 

mendukung, kan kadang 

ada yang menuduh segala 

macem, pernah ndak 

mengungkapkan rasa 

terimakasih atau 

bersyukur? 

Saya sama isteri sih pernah 
ikut perkumpulan 
pasangan muda katolik 
yang belum punya anak, 
waktu itu ada.. kan isteri kan 
ikut KMK, karyawan muda 
katolik, trus bagi yang 
belum diberi anugerah anak 
dari Tuhan monggo bisa 
ikut.. Nah waktu itu juga 
kami gunakan untuk 
mengetahui, ternyata 
beberapa pasangan muda 
yang belum diberi sama 
dengan kita, lalu mereka 
saling curhat, diberi 
motivasi, supaya kita lebih 
kuat dalam menghadapi 
segala hal, meskipun  hal 
terburuk, bukan terburuk ya, 
terbaik pun kedepan mau 
memungut atau adopsi anak 
juga ndak papa, itu juga 
termasuk anugerah dari 
Tuhan, dari hal itu.. cepat 
atau lambat kita akan, suka 
tidak suka ya kita 
menerima itu.. dari hal 
seperti itu kita juga 
semakin kuat.. jadi sama- 
sama senasib, 

Mengikuti Komunikas 
Karyawan Muda Katolik 

Faktor Kepercayaan dan 
Spiritualitas 

KS 

Menemukan teman yang 
senasib sehingga lebih 

kuat 
(Kepuasan akan 

kenyamanan) 

Kepuasan Domain KD 

Dikuatkan dalam 
komunitas 

Kepuasan Domain KD 
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pengharapannya juga 
sama.. 

Tadi kan keluarga besar 

kan mendukung ya, 

istilahnya ga ada 

tekanan..nah kalau dari 

teman atau sahabat dari 

isteri ada ndak? 

Ndak ada sih , paling kalau 
pas teman yang lama ga 
ketemu, bro anakmu piro 
saiki, wah aku belum 
diparingi, doake ya.. jadi ga 
da beban 

   

Kalau yang bentuknya 

support kan cewek- cewek 

ini pasti punya teman 

jaman sekolah? 

Ya tetep masih ada, kan dia 
aslinya Sragen, jadi kalau 
ketika pulang, dia kumpul 
sama teman- temannya, ya 
saling support  

Teman- teman 
mendukung 

Faktor Dukungan Sosial DS 

Lalu kadang kan wanita 

ketika belum kana da yang 

menyalahkan diri sendiri, 

tida puas dengan dirinya, 

kalau dari pihak isteri 

apakah pernah mengalami 

fase itu? 

Ndak ada sih 
Tidak menyalahkan diri 

(Kepuasan Diri) 
Kepuasan Domain KD 
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Lalu kalau bicara tentang 

berangan- angan di masa 

depan, atau mungkin 

punya pandangan apa di 

masa depan? 

Kalau pandangannya sih, ya 
sama kayak tahun- tahun 
kemarin sih, maksudnya 
saya sudah siap, semuanya 
sudah siap kalau kita 
diberikan Tuhan tahun ini 
atau tahun depan sih kita 
sudah siap 

   

Apakah punya rencana lain 

selain kehadiran putera? 

Kalau rencana lain ndak ada 
ya, paling enjoy ajalah 
dalam berkeluarga, kalau 
pengen piknik ya piknik, 
pengen kemana ya 
kemana, gitu.. 

Santai Afek Positif AP 

Menikmati kehidupan 
berkeluarga  
(Bersyukur) 

Kepuasan Hidup KH 

Kalau dibilang puas atau 

tidak puas kira- kira di 

masa mendatang ada ndak 

kepuasan itu? 

Pasti 
Puas dengan kehidupan 

di masa depan 
Kepuasan Hidup KH 

 

 



  250 

 
LAMPIRAN I 

 

VERBATIM PENGECEKAN ANGGOTA SUBJEK I (IA) 

 

Peneliti Subjek 

Kita mulai bagian pertama dulu ya 
mbak 

He,em 

Sudah dibaca ya? Yang pertama sudah 

Kalau dari yang tanya jawabnya 
sendiri apakah ada yang mau 
ditambahkan atau di ralat? 

Ndak sih, maksudnya sudah sesuai 

Sudah sesusai ya He,em 

Lalu saya jelaskan yang pertama ini 
kan “sebelumnya menikah ada niatan 
menunda atau tidak” itu kana da yang 
saya tebalkan kalimatnya, kayak “ga 
pernah menunda” terus “pengennya 
langsung isi” bawahnya juga “tidak 
ada niatan menunda” ketika kemarin 
menunjukkan skala satu sampai 
sepuluh kan dengan mantap sepuluh 
gitu ya? 

He,em 

Nah itu kemudian dimaksud sebagai 
suatu gairah, gairah itu semacem 
kayak, memang ada semangat untuk 
memiliki keturunan 

He,em.. He,em.. He,em.. 

Gairah ini kan masuk dalam afek 
positif, afek itu kan segala macam 
emosi, kemudian mood, suasana hati, 
lha itu afek..  

He,em 

Kemudian untuk alasan ini kan 
“karena sudah matang, mendapat 
pekerjaan, finance sudah cukup” nah 
disini saya menggarisbawahi yang 
mendapat pekerjaan, finansial juga.. 
DIsini kan secara tidak langsung 
pekerjaan itu memang menja tolok 
ukur kesiapan, saya siap punya anak 
karena memang sudah bekerja.. trus 
kemudian tercukupi juga dari segi 
ekonominya, begitu.. 

He,em 

Nah itu kalau dari yang tadi saya 
bahas itu masuk dalam faktor 
pekerjaan dan kepuasan domain, 

He,em 
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domain itu bagian- bagian kecil 
kehidupan, pekerjaan, keluarga, nah 
itu domain kehidupan.. 

Nah kalau ditanya masih ingin atau 
tidak, jawabnya masih, skalanya juga 
tetap, nah itu juga wujud gairah.. Nah, 
apakah dari hasil analisa tersebut ada 
yang mungkin salah interpretasi atau 
ada yang perlu ditambahkan? 

Ndak sih, Kalau yang tadi, masalah 
finansial karena kan memang 
waktunya, rentang waktu yang kurang 
lebih lima sampai keenam tahun ini 
kan karena memang belum ada 
momongan ini kan otomatis dengan 
saya sudah bekerja ibaratnya 
tabungan saya sudah, ibaratnya 
disisihkan, sudah ada, berarti 
memang seandainya ingin mendapat 
momongan setidaknya persiapan, 
sudah disiapin lah, seandainya juga 
pada waktu awal menikah langsung 
diberi momongan pun tidak masalah, 
itu kan bisa berjalan seiringan, tapi 
karena ini rentang waktunya yang 
otomatis belum, jadi ya pekerjaan 
dengan adanya rejeki otomatis 
persiapannya lebih matang, soal… 
apa ya, misal punya momongan, trus 
untuk biaya- biaya, kita sih udah 
persiapin itu (lebih siap seiring 
berjalannya waktu; faktor usia 
pernikahan) 

Ooo begitu, iyaa.. berate sudah clear 
ya bagian ini? 

Iya 

Berarti kita beranjak ke bagian dua 
mbak 

Iya (membaca koding) 

Sudah ya? Ada yang mau diambahin 
mbak? 

Ya mungkin, kalau pas, asa aja ini.. 

Oo begitu, berarti langsung saja ya, 
dari yang pertama, ini.. saya kan 
menanyakan terkait perasaan apa 
saja yang muncul, trus kemudian 
yang di bold ini ada kepikiran, 
kesedihan.. Nah kepikiran, trus kayak 
kenapa belum kenapa belum itu 
kecemasan.. Nah cemas dan sedih itu 
masuknya ke afek negatif 

He,em… He,emm… 

Trus kemudian ketika ditanya soal 
amarah, kecewa.. Itu kemudian 
menyinggung soal lingkungan, nah 
lingkungan itu menjadikan hal positif 
juga, tapi sedihnya juga ada.. 
Istilahnya bentar lagi aku nih.. Nah, 

He,emm.. betull 
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“ikut senang”.. senang itu afek positif, 
kemudian “sedihnya pasti ada”.. sedih 
itu afek negatif.. kemudian “pasti 
bentar lagi aku nih”.. Itu pernyataan 
optimis, optimis bahwa ya memang 
akan mendapat gilirannya.. 

Nah ini dari yang interpretasi ini, soal 
yang senang itu kan disini belum jelas 
kan, “ikut seneng”.. senengnya karena 
apa, melihat anak kecilnya atau hal- 
hal lainnya.. Mungkin bisa di.. 

Kalau jawaban “ikut seneng” itu.. 
sebenernya seperti sugesti dalam diri 
kita sendiri.. Kaya memunculkan, 
ibaratnya berfikiran positif, okelah 
orang berbicara kayak gitu, berarti 
orang itu care sama kita, orang itu 
perhatian, orang itu peduli.. Jadinya 
kan dengan pertanyaan seperti itu 
mereka ngingetin kita, nanyain kita.. 
Itu mungkin berfikirnya positifnya 
kesitu.. Soalnya yang dimaksud 
lingkungan disini itu kan, ga cuma 
teman ataupun mungkin orang- orang 
luar, tapi lingkungan disini kan 
internal, saudara- saudara terdekt 
kita.. sebenernya mereka tuh peduli, 
ya mungkin itu yang buat kita, 
walaupun pertanyaan itu kadang 
dirasa “aduh kok tanyanya kayak gitu 
ya” atau gimana tapi sebenernya care 
peduli sama kita, mereka juga bisa 
ngasih solusi, “coba deh berobat 
kesini, kesini” mungkin efek 
pertanyaannya senengnya tu gitu 
lho..berarti mereka tu care lho 
sebenernya sama kita.. 

Cenderung ke mendapat perhatian 
gitu ya? 

Iya, betul.. 

Trus kemudian lanjut.. setelah itu 
mengatakan juga ada dampak positif 
ada dampak negatif, disini yang saya 
bold tu “dia bisa saya juga bisa” itu 
kan.. Nah itu saya analisa sebagai 
suatu kepercayaan diri.. Mbak ini 
merasa percaya diri bahwa aku tu 
bisa.. Nah itu termasuk dalam afek 
positif juga 

He,em 

Trus kemudian bawahnya.. kita bahas 
yang bold aja ya mbak..  

Iya 

“kok belum ya” itu termasuk 
kecemasan juga, sama 

Iya 
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Kemudian ada yang “setahun dua 
tahun menggebu- gebu” kemudian 
“udaha agak mulai dibuat santai” 
berarti ada penurunantingkat stres.. 
Penurunan tingkat stres ini kayak 
suatu bentuk usaha juga, usaha yang 
dilakukan individu untuk tidak jatuh 
dalam stres.. Nah itu muncul 
keinginan merubah kehidupan.. 
Kehidupan yang sebelumnya stres, 
trus gimana nih supaya kehidupanku 
lebih baik.. Nah akhirnya penurunan 
tingkat stres.. Itu termasuk kepuasan 
hidup.. Nah tadi ada kepuasan yang 
bagian- bagian kecil, ada kepuasan 
hidup kayak peuasan menyeluruh 
hidupnya mau seperti apa gitu.. 

He,em.. Ooo gitu, he,em.. 

Trus kemudian yang selanjutnya 
“kenapa sih belum” “apa sih” itu kan 
kecemasan.. sama.. 

Iya 

“Tapi pertanyaan kok belum sih, saya 
tetep usaha” itu meskipun cemas tapi 
usaha  

He,em 

Bukan cemas yang terkungkung.. 
tetep ada usaha, nah itu juga 
keinginan merubah kehidupan 

(mengangguk) 

Nah apakah ada yang perlu di ralat 
atau mungkin ada yang mau 
ditambahkan? 

Enggak sih..Tadi yang penurunan 
tingkat stress misalnya, itu kan 
terkadang kondisi seseorang itu 
berbeda.. Karena mungkin dalam 
pekerjaan, kadang situasi rumah 
tangga kadang- kadang kan ya 
mungkin pas lagi fisiknya ga mood , 
mungkin muncul pikiran, itu salah satu 
tadi yang.. apa, kok menggebu- 
gebu.. trus tiba- tiba jadi up-down 
gitu.. tapi sebenernya sih sekarang 
sih kita ngelola, biar kita ga terpuruk.. 
jadi seperti itu.. 

Ooo, tapi sekarang yang dirasakan 
sebenernya apa mbak? Apakah yang 
memang santai atau gimana? 

Emm, gini.. jadi malah berharapnya.. 
harus dong, trus semoga tahun ini, 
maksudnya ini usaha apa lagi ya, 
pengen apa lagi ya, jadi kayak santai, 
tapi ga banget sih engga, tetep ada 
kepengen, ada usahanya gitu lho.. 
jadi pengen apa lagi ya, apa lagi ya, 
jujur ini lagi kepengen usahain lagi..  
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Oo jadi saat ini ada rencana- rencana 
usaha lain ya? 

Iya, gituu 

Berarti kita sudah selesai ya bagian 
dua.. lanjut e bagian tiga aja 

He,emm (membaca koding) 

Sudah? Sudah 

Sebelumnya ada yang mau 
ditambahkan dulu? 

Engga 

Engga ada ya? He,em 

Berarti langsung aja dari bagian tiga 
yang pertama ya.. ini kan berdoa, 
berkaitan dengan kepercayaan sama 
Tuhan ya pasti.. Itu masuk ke Faktor 
Kepercayaan dan Spiritualitas 

He,em 

Setelah itu menyatakan bahwa ikut 
senam, olah raga, itu juga dianggap 
sebagai suatu usaha, jadi itu juga 
merupakan keinginan untuk merubah 
kehidupan juga walaupun memang 
belum maksimal 

He,em.. Iya 

Trus kemudian “Puji Tuhan, hasilnya 
sudah tau bagus, menunjukkan 
gapapa” Nah itu istilahnya kepuasan 
terkait kesehatan.. Hasilnya bagus 
trus “Puji Tuhan” itu kan kayak puas 
bahwa sehat, gitu kan.. Itu berarti 
kepuasan dalam domain tertentu, 
kesehatan.. 

He,em 

Trus kemudian setelah itu ada 
penjelasan tentang tingkat stres 
segalam macem, cari dokter, 
“gapapa, udah minum vitamin” 
“makanya saat ini dibuat santai aja” 
itu lebih kayak faktor kesehatan.. jadi 
memang lebih santai karena memang 
kondisinya sehat, jadi berfikirnya 
memang sehat.. 

He,em 

Itu faktor kesehatan.. Trus “yaudahlah 
ga usah dipikir” berarti kan memang 
supaya tidak stres akhirnya ga usah 
dipikirin aja, dibikin enteng aja.. itu 
kan merupakan wujud keinginan 
merubah kehidupan 

He,em 

Ada yang mau di tambahkan? Sudah.. 

Sudah ya? He,em 

Berarti lanjut ke bagian selanjutnya Iya (membaca koding) 

Sudah ya? Iya 
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Ada yang mau ditambahkan? Enggak, sudah kok 

Enggak ya.. Langsung yang pertama 
itu kan kayak “pengen sih alami kayak 
temen- temen yang lain” itu kana da 
semacam iri juga sama orang lain, 
cuma kalau dilihat kan memang masih 
dalam batas wajar  

He,em 

Itu masuknya afek negatif juga He,em 

Trus kemudian ada pijet, trus kalau 
kepengen harus dijalani, istilahnya 
sudah tau kalau memang.. kalau 
tujuannya ini memang harus 
dijalaninya seperti ini 

Iya 

Keinginan untuk mencapai tujuan 
begitu 

Iya, he,em… 

Trus kemudian skala keyakinannya 
juga sepuluh.. berarti kan optimis ya.. 
Yakin pasti dapet.. itu kan optimis.. 

He,em 

Pastinya ada kalau perasaan- 
perasaan seperti itu, istilahnya 
menerangkan juga perasaan- 
perasaannya pas kayak haid trus 
pengobatan segala macem.. Trus 
kecewa, kekecewaan itu kan negatif 
juga.. 

He,em 

Tapi disini juga mendapat support dari 
suami, dapat dukungan sosisal dari 
susami 

Iya 

Ada yang mau ditambahkan dulu? Enggak, sudah 

Sudah ya? He,em 

Langsung ke bagian lainnya (membaca koding) 

Sudah ya? He,em 

Nah disini kan saya tanya cerita ke 
siapa kalau punya kesulitan, trus 
menyatakan kalau cerita ke sahabat, 
cerita aja sama suami.. Kan istilahnya 
teman sama suami itu menjadi tepat 
yang aman untuk cerita gitu.. 

He,em 

Nah, kenyamanan itu kan juga 
termasuk juga dalam kepuasan 
domain..  

(mengangguk) 

Trus kemudian setelah itu ada 
perasaan capek, tapi juga harus sabar 
dan pasrah 

He,em 

Perasaan capek ini secara mental 
kan? 

He,em 
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Lelah secara mental ini juga afek 
negatif 

He,em 

Kemudian ada sabar dan pasrah itu 
positif 

He,em 

Ada yang mau ditambahkan? Enggak, sudah 

Lanjut ke bagian selanjutnya Iya (membaca koding) 

Sudah ya? He,em 

Ada tambahan mbak? Enggak, he,em.. 

Emm, langsung yang ini.. “kan 
kadang- kadang ga harus kita utarain 
ke orang lain” trus “santai, jangan 
terlalu dipikirin”.. Itu kan kayak santai 
dalam menanggapi pandangan orang 
lain, itu kan santai aja, santai itu 
termasuk afek positif 

He,em 

Trus kayak ini kan semacam 
ungkapan kekesalan ya, “apasih, 
tanyanya kok kayak gitu, ya ada lah”.. 
Itu kan berarti sempet juga emosi 
amarah itu ada ya 

He,em.. Ibaratnya kadang- kadang ini 
kok agak ikut campur ya.. Kadang ada 
perasaan itu.. Mungkin yang 
dimaksud kan “yaudahlah, kan aku 
juga jalanin” kadang- kadang yang 
tadi, ya kadang lingkungan itu bawa 
dampak positif, bawa dampak 
negatif.. Ya mungkin tergantung 
kitanya, kalau pas kita kondisinya lagi 
ga mood atau lagi down mungkin “kok 
rese banget sih nanyanya kayak gitu, 
kan aku yang ngejalani toh akunya 
gapapa kok” mungkin ya itu kadang- 
kadang.. Ya tergantung kita sih 
nanggepinya kalau ada pertanyaan- 
pertanyaan 

He,em.. Tapi sekarang itu masih 
sering muncul atau endak? 

O enggak, sekarang malah ada 
orang- orang nanya “belum dapet 
ya?”, “amin, doain aja, pasti kok, 
segera, ditunggu” malah kita selalu, 
gimana caranya kita memberi 
ungkapan tu malah berarti orang yang 
mendengar “oh ternyata masih ini kok, 
optimis kok, masih saling support kok 
satu sama lain, sama suaminya” jadi 
kan kalau kita bisa memberi jawaban 
seperti itu berarti orang- orang lain 
melihat “oh berarti ga down kok, dia 
tuh sebenernya juga kuat- kuat aja” 
jadinya orang lain kan malah ga 
bertanya- tanya seperti itu.. Tapi kalau 
malah kita menunjukkan 
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kesedihannya kita, trus ibaratnya 
terpuruk, otomatis orang kan memang 
berempati tapi empatinya kan malah 
tanda kutip kasihan banget ya.. Itu 
kita ga kepengen seperti itu lho, 
seandainya kita sedih atau kecewa 
yasudah, misalnya internal aku dan 
suami aja.. Tapi kalau untuk orang 
lain ya lihatnya bahagia- bahagia aja 

Berarti mau menunjukkan optimis itu 
tadi ya 

Iya 

Berarti sudah ya bagian ini ya Iya 

Lanjut ke bagian tujuh 
(mengangguk sambil membaca 
koding) 

Sudah? He,em 

Ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah 

Ini kan kayak beberapa ada yang 
seperti ini, trus “sekeliling saya juga 
banyak, ibaratnya saya ga sendiri” 
nah ini kan tidak terpuruk karena 
memang ada teman yang nasibnya 
sama 

He,em 

Itu kan juga tanda kenyamanan 
dengan lingkungan, itu termasuk 
kepuasan juga 

He,em (mengangguk) 

Jadi marah, tapi marahnya “kenapa 
sih” itu amarah juga afek negatif 

He,em 

Trus cerita ke temen “coba lagi” itu 
kan kayak wujud dukungan dari 
temen kan 

He,em 

Berarti kayak dukungan sosial dari 
teman 

He,em 

Trus sedih, kesedihan itu afek negatif He,em 

Trus menangis, menangis itu kan juga 
ekspresi dari kesedihan kan afek 
negatif juga 

He,em 

Ada yang mau ditambahkan? Ngga ada sih, sudah cukup 

Berarti lanjut ke selanjutnya Iya (membaca koding) 

Sudah? He,em 

Nah ini kan yang pertama “kenapa 
yang lain bisa aku kok engga” nah itu 
kan rasa iri juga disitu ya, afek negatif 

(mengangguk) 

Trus kemudian “yakin aku pasti bisa, 
ibaratnya mama papaku bisa” kayak 
gitu kan optimis, trus kemudian yakin 
juga karena orang tua memang bisa 

Iya 
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Itu kan keyakinan akan kesehatan 
juga kan 

Iya 

Berarti ada faktor kesehatan juga ada Iya 

Kemudian bersyukur dengan 
kehidupan yang dimiliki kan termasuk 
kepuasan hidup juga 

He,em 

Trus kemudian “banyak juga sih 
support” berarti mendapat banyak 
dukungan, dukungan sosial 

(mengangguk) 

Trus “toh ibaratnya ga cuma 
momongan a ja, ibaratnya ada 
planning  yang lain” berarti kayak 
sadar bahwa memang fokus dalam 
kehidupan itu tidak hanya soal 
momongan, ada fokus- fokus lain.. Itu 
juga kepuasan dalam domain 

He,em 

Itu ya mbak He,em 

Ada tambahan? Sudah kok 

Sudah ya, lanjut He,em (membaca koding) 

Sudah ya? He,em 

Ini kan kayak “pasarahin aja”, pasrah 
afek positif ya 

He,em 

Trus “tidak terlalu seperti yang dulu” 
nah ini saya menganalisanya afek 
negatifnya sudah berkurang 

He,em 

Nah ini Cuma belum terlalu jelas 
afeknya apa saja yang berkurang gitu 
kan, karena kan tadi ada banyak, 
marah, iri, ada kecewa, sedih segala 
macem.. mungkin dari mbak sendiri 
bisa menjelaskan kalau sekarang ini 
kondisinya seperti apa? 

Oo.. Kalau sekarang lebih kayak 
menikmati, ya maksudnya santai tapi 
tetep.. ya santainya ibaratnya ga 
dipirin banget tapi tetep usaha.. Lebih 
jalaninya, dinikmatin aja.. Nikmati cara 
yang gampang aja sih, nikmati pola 
makan, hidup sehat kayak apa, 
terus… ibaratnya usaha- usaha yang 
kemarin kan udah dilakuin, 
maksudnya jangan stres, trus usaha 
kayak untuk olah raga itu kan juga 
sudah, tinggal maintenance aja, toh 
jaga olah raga bukan untuk cuma bisa 
cepet hamil tapi kan untuk 
kesehatannya kita juga.. Ya lebih 
maintenance diri kita sama suami, ya 
jaga kesehatan juga untuk 
keseluruhan, untuk nantinya.. 
menikmati hidup kan berarti untuk 
bahagia.. Jadi kalau saat ini Tuhan 
belum kasih sebenernya ada 
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kebahagiaan lain, makanya tinggal 
dibuat enjoy menikmati aja sih 

Dibikin enjoy aja ya intinya Iya 

Lalu intensitas berkurang, ga sering. 
Berarti intensitas frekuensi berkurang 
ya 

Iya 

Sudah, ga ada yang mau 
ditambahkan? 

Enggak ada 

Kita lanjutkan aja ya He,em (membaca koding) 

Sudah? He,em 

Emm ini kan lebih bisa menata, lebih 
bisa investasi.. Berarti kan 
sebenarnya menyiapkan semacam 
investasi juga.. Ini kan sebenarnya 
dalam hal ini tujuannya kan memiliki 
momongan, tapi ini punya tujuan lain, 
tapi selaras dengan tujuan utamanya, 
gitu.. Berarti kayak ada faktor 
pencapaian tujuan juga 

He,em 

Lalu “seperti itu tidak dipikirkan 
sehingga tidak membebani”.. Berarti 
pekerjaan, ini kan membahas soal 
pekerjaan.. pekerjaan mengurangi 
beban dari masalah.. Itu juga faktor 
pekerjaan juga, membuat lebih 
refresh..  

He,em 

Trus “kita ga terlalu fokus memikirkan 
hal seperti itu”.. berarti pekerjaan itu 
bisa menjadi fokus pengganti 

Iya 

Menikmati pekerjaan, itu kepuasan 
domain juga 

(mengangguk) 

Trus saya menanyakan “nyelimurin 
ndak”.. “ya bisa”, pekerjaan juga 
memengaruhi, faktor pekerjaan 

He,em 

Ada yang mau ditambahkan? Sudah, sudah ini kok 

Sudah ya (mengangguk dan membaca koding) 

Sudah? He,em 

Ini kan sudah bicara tentang 
dukungan suami, suami kan jadi 
partner, memberikan motivasi, 
menguatkan, itu faktor dukungan 
sosial 

He,em 

Trus malah jadi semangat.. berarti 
dukungan dari suami kan 
menumbuhkan semangat juga, faktor 
dukungan sosial 

He,em 
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Sudah, ada yang mau di ralat? 

Ndak sih, ya karna kita kan memang 
partner ya, suami isteri, kalau 
ibaratnya ya.. suami lagi down, apalah 
kita semangatin, isteri lagi down kan 
sama- sama.. partner terdekat kita 
kan suami kita sendiri 

He,em… (membaca koding) 

Sudah? Iya 

Ini kan sudah membahas soal support 
dari keluarga ya 

He,em 

Ini ada support juga berarti ada 
dukungan sosial 

He,em 

Lalu “setidaknya bentuk perhatian” 
berarti ada perhatian dari keluarga 
berarti dukungan sosial 

He,em 

Lalu dengan mendapat perhatian itu 
kan berarti kasih sayang ya, itu positif 

He,em 

Kemudian “tidak terlalu kok belum gini 
gini gini” berarti keluarga tidak 
memberikan tekanan, sebenernya itu 
membentuk kenyamanan juga 

He,em 

Kenyamanan ya berarti kepuasan 
domain 

Iya 

Lanjut langsung? Iya (membaca koding) 

Sudah? He,em 

Ini kan sahabat mendukung, ada 
dukungan sosial dari sahabat juga 

He,em 

Terus cukup membantu juga 
walaupun waktu kumpul ga selalu 
bahas itu, dibuat seneng.. berarti 
kehadiran sahabat itu membantu, 
mungkin bisa lebih dijelaskan 
membantunya seperti apa? 

Kalau ketemu sama temen kan 
kadang- kadang yang dibicarain kan 
ga cuma soal momongan, informasi- 
informasi yang lainnya kan kadang 
cerita tentang kehidupan pribadi lah, 
ga terfokus hanya untuk momongan, 
kadang- kadang membuat refresh , 
lebih banyak bersyukur, ada loh yang 
dibawahnya kita dalam arti juga sama 
kondisinya, atau mungkin 
kehidupannya yang bagaimana, atau 
apalah.. lebih banyak bersyukur, 
karena lebih banyak teman, lebih 
banyak share jadinya lebih bisa apa 
ya, curhat.. mungkin temen juga 
curhat ke kita, atau kita juga curhat ke 
temen, jadi lebih fresh aja sih 
daripada kita ga ketemu banyak 
orang, diem, jadi fokusnya hanya itu- 
itu aja.. Kalau kita ketemu temen, 
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siapa tau temennya dia ada yang 
berhasil, pengobatan apa, cara apa, 
informasi kayak gitu kan memabantu, 
trus kita lebih percaya “oh iya ya, bisa 
kok”, coba lagi.. seperti itu 

Kemudian dibuat seneng, seneng 
positif ya berarti 

Iya 

Lalu ini kan membahas komunitas 
sanggar senamnya ya, “ayo ni yang 
mau cepet” sebenernya ini kan bentuk 
dukungan juga ya dari anggota, jadi 
ada dukungan sosial juga 

He,em 

Ada yang mau ditambahkan atau di 
ralat? 

Enggak sih, ini sekarang selain olah 
raga lagi ke pola makan juga sih, 
maksudnya makanan apa sih yang 
disaranin biar lebih sehat, ngurangin 
apa, sekarang lebih nyobain kesitu 

Oo begitu, okey.. Sudah ya? He,em 

Kalau gitu lanjut ke bagian terakhir (membaca koding) 

Sudah? He,em 

Ini kan tentang rohani ya, lebih 
tenang, pasrahin aja 

He,em 

Berarti kegiatan rohani itu lebih 
membantu untuk pasrah dan tenang 

He,em.. Kemarin sih, kan sempet 
kana da masa natal paskah, ada 
kayak pengakuan dosa, itu kan disitu 
saat ngaku dosa ketemu dengan 
romo, otomatis curhat, kita sampaiin 
ibaratnya cerita seperti ini, secara 
spiritual kan ibaratnya dengan doanya 
romo atau gimana lebih menguatkan 
lagi.. O dikasih masukan, dikasih 
informasi, trus jadi lebih ada motivasi, 
lebih semangat, jadi spiritual tidak 
hanya berdoa tapi juga beberapa kali 
curhat ke romo 

Oo konsultasi gitu ya? Iya, konsultasi ke romo juga 

Okey, trus kemudian “sampai detik 
terakhir yakin aja” trus cerita tentang 
adik ipar, berarti termotivasi juga oleh 
saudara, itu optimism juga ya disitu 

Iya 

Lalu “pastinya, setiap orang pengen 
maju” itu ada keinginan merubah 
kehidupan, kehidupannya gamau gini- 
gini aja kan 

Iya 

Optimis itu pasti He,em 

Trus menyatakan puas akan masa 
depan, kepuasan hidup 

Iya.. Secara menyeluruh pastinya 
lebih dijalani, tapi kalau proses dijalani 
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kalau tanpa usaha tanpa doa tanpa 
kerja keras ya ga ada hasilnya, 
dijalani tetapi ya tetep ada usahanya, 
tanpa apapun untuk usaha ya 
pastinya akan berhasil, tapi apapun 
yang sudah dilakukan, toh hasilnya 
belum sesuai ya tetp usaha lagi, tetep 
pastinya ada gagal sama enggak 
pastinya ada, tapi ya tetep usaha lagi, 
tapi ya prosesnya itu dijalaninya ga 
ngoyo- ngoyo banget, karena untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal itu 
kan dibaliknya ada usaha- usaha, 
seperti itu 

Okey, trus juga bilang optimis, berarti 
memang optimis ya 

Iya 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN J 

 

VERBATIM PENGECEKAN ANGGOTA SUBJEK II (SH) 

 

Peneliti Subjek 

Ini kan waktu bicara soal keinginan 
mempunyai anak itu kan pengen 
banget, trus kemudian kan belum 
dikasih lha pie lagi, trus kayak ada “ya 
pasti” trus pas ditanyain masih 
pengen apa ngga “pasti”, skalanya 
tadinya sepuluh trus malah sekarang 
lebih, tambah pengen.. itu kan 
interpretasikan, kalau yang “ya pie 
lagi” itu kan kepasrahan, itu kan lebih 
ke positif kan perasaanya 

(mengagguk- sedang batuk) 

Trus tadi lain- lainnya tadi masuknya 
ke gairah, semangat untuk memiliki 
anak gitu 

He,em 

Bener ya mbak? He,em 
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Selanjutnya yang bagian kedua ini 
kan “kalau mau jujur kan sempet stres 
cuma kalau dilihat dari sisi keluarga 
ga mungkin, normal”..  

He,em 

Stres itu termasuk perasaan negatif, 
ini juga bisa dilihat kalau ada 
kepercayaan diri juga dari yang “ga 
mungkin”.. percaya diri bahwa 
memang bisa 

He,em 

Trus kemudian ada keyakinan kalau 
tidak mengalami kemandulan, nah itu 
termasuk dalam faktor kesehatan 

He,em 

Terus yang sebaliknya lagi- lagi bilang 
stres lebih ke sedih, itu maksudnya 
stres nya kea rah sedih ya mbak? 
Atau gimana? 

Depresi ndak to, lebih ke sedih 

Trus di bagian ketiga itu kan 
usahanya berdoa, trus ada faktor 
mukjizat, itu berarti kembali lagi ke 
kepercayaan sama yang punya kuasa 

He,em 

Berarti Faktor Kepercayaan dan 
Spiritualitas 

He,em 

Trus sebaliknya itu kan mbak juga 
menyatakan kita punya iman sebagai 
orang beragama, selain itu juga 
usaha, berarti kan istilahnya 
keimanannya tapi juga usaha juga, 
berarti ada keinginan merubah 
kehidupan sekarang 

He,em 

Karena melakukan usaha berarti ada 
keinginan untuk berubah hidupnya, itu 
kaitannya sama kepuasan hidup juga 

He,em 

Lalu pernyataan “ya yaudah mau 
gimana lagi” itu kan pasrah ya berarti, 
itu kan perasaan positif supaya lebih 
tenang dalam menjalani 

He,em 

Lalu yang selanjutnya itu kan ketika 
ditanya perasaan apa saja yang 
muncul “senang, suami mau 
mendukung”.. trus “ada harapan tapi 
juga sedih cuma dipasrahin aja”.. Itu 
kan berarti ada dukungan dari suami, 
dukungan sosial 

He,em 

Trus bilang seneng, ada harapan, 
kepasrahan itu semua perasaan 
positif 

He,em 

Terus ada sedihnya juga berarti 
perasaan negatif 

He,em 
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Terus kemudian ketika perasaan 
datang yang dilakukan sembahyang, 
berdoa.. kembali lagi ke kepercayaan 
spiritualitas 

He,em 

Trus kemudian masuk ke pekerjaan, 
kemarin kan aku tanya pekerjaannya 
nyelimurin ga, “ya pasti, ga kepikiran”, 
kalau udah mikirin kerjaan ya udah ga 
kepikiran berarti memang berhasil 
menghilangkan kecemasan, pikiran- 
pikiran itu kan kecemasan kan? Itu 
dihilangkan dengan bekerja.. faktor 
pekerjaannya disitu 

He,em 

Sampai disini mau ada yang 
ditambahin 

Ndak sih, udah 

Lalu yang selanjutnya, ini kan bicara 
soal misalnya ada komentar soal 
orang lain yang menyinggung.. mbak 
sendiri menyatakan ga dimasukkan ke 
hati, dianggap guyon.. Berarti santai 
tidak tersinggung itu positif, lalu santai 
menanggapi orang lain kan kepuasan 
hidup disitu jadi ga terbebani sama 
pandangan orang sekitar gitu 

He,em 

Trus kemudian bilang lagi kalau Cuma 
dianggap guyon, santai menanggapi, 
trus tidak tersinggung.. Itu kepuasan 
hidup sama perasaan positif 

He,em 

Terus kemudian yang aku tanya ada 
yang sampai nylekit, kalaupun ada 
sakit hati atau kecewa itu sesaat, 
numpang lewat, itu kan tetep ada ya, 
itu termasuk perasaan negatif 

He,em 

Trus kalau ditanya apakah stres nya 
sampai menggangu, enggak, lebih ke 
pasrah.. kalau Tuhan sudah 
berkehendak, trus cerita kisah Sara.. 
Artinya ada kepasrahan, afek positif, 
beriman kisah di kitab suci di injil itu 
kan kembali lagi ke kepercayaan juga 

He,em 

Lalu selanjutnya bilang juga ada 
usaha lain, pernah ngusulin ngopeni 
anak, persemaian di luar, itu suatu 
wujud keinginan merubah kehidupan, 
ada keinginan untuk usaha lain apa 
yang bisa ditempuh, itu masuknya 
kepuasan hidup 

He,em 
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Trus sempet sedih, berarti perasaan 
negatif 

He,em 

Trus tapi yaudahlah balik lagi pasrah, 
pasrah itu psoitif 

He,em 

Cuman disini belum begitu jelas kan 
kalau ga salah yang ngopeni anak, 
persemaian di luar itu kan memang 
karna ga sepakat, itu ga sepakat 
karna apa? 

Ya memang ga setuju, memang 
pengene bener- bener asli 

Anak kandung gitu ya? He,em.. 

Ada yang mau ditambahi? Enggak sih, cukup 

Lalu aku kan sempet tanya ada 
pemikiran lain ndak, kenapa kok bisa 
ada pemikiran hidup buat santai aja, 
trus bilang ada kesepakatan buat 
santai, jangan dipikirin, dibikin enjoy 
dibikin happy .. Ada santai, 
kesenangan itu kan perasaan positif..  

He,em 

Trus sempet nanyain pernah ga tidak 
puas dengan kehidupan yang dijalani, 
trus disini mbak lebih menekankan 
orang nya tipenya mengalir, yang ada 
dijalani.. sebenernya itu wujud 
kepasrahan juga.. Dan bilang juga 
fokusnya lebih ke gimana 
menyelesaikan 
masalahnya..kepasrahan juga 
perasaan positif 

He,em 

Trus ini kan berusaha menjalani 
dengan mengalir jadi enteng, 
disyukuri.. Enteng itu kan santai ya, 
perasaan positif, trus bersyukur 
termasuk kepuasan hidup juga 
meskipun namanya manusia ga ada 
puasnya tapi bersyukur itu kan ga 
yang mengeluh tentang kehidupan 
juga 

He,em 

Kemudian yang selanjutnya kembali 
ke pekerjaan lagi ternyata 

He,em 

Itu nyelimurin ndak, bilangnya iya, 
berarti megalihkan perhatian 

He,em 

Trus bilang juga menikmati pekerjaan, 
berarti kayak kepuasan di bidang 
pekerjaan 

He,em 

Trus kemudian dari pekerjaan juga 
ada nilai plusnya, bergaul sama orang 
banyak, trus bisa menyelsaikan 
pekerjaan, menghadapi si A si B, 

He,em 
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intinya mendapat pengalaman positif, 
ada yang bisa dipetik dari pekerjaan 

Itu masuknya ke faktor pekerjaan.. 
Trus kemudian perasaan yang muncul 
dengan bekerja, seneng dapat 
penghasilan.. bangga karena 
pekerjaan kan tidak mengandalkan 
suami.. Trus harga diri juga ada 

He,em 

Senang dan bangga itu kan perasaan 
positif, mendapatkan penghasilan itu 
kan salah satu faktor pekerjaan 

He,em 

Lalu harga diri, itu kayak puas dengan 
dirinya, berarti ada semacam dengan 
diri tu puas bisa bekerja, gitu 

He,em 

Trus juga punya income sendiri, tidak 
bergantung karena punya 
penghasilan sendiri kan berkaitan 
dengan keuangan 

He,em 

Istilahnya puas karena keuangan bisa 
punya sendiri 

(mengangguk) 

Sampai sini ada yang mau ditambahi 
dulu ndak mbak? Atau ada yang mau 
diralat? Mungkin salah interpretasi 
atau gimana.. 

Emm, yang harga diri tadi lho 

Gimana mbak? 

Gapapa sih, mungkin bisa masuk 
juga.. Kalau harga diri kan maksudte, 
tanpa kamupun aku bisa mandiri, bisa 
masuk juga sih 

Berarti clear ya? He,em 

Lanjut ya mbak berarti? He,em 

Ini kan sempet tanya terkait sikap 
suami gimana, ternyata sempet ada 
tuduhan, sempet stres karena 
tuduhan itu.. Itu kan termasuk 
perasaan negatif juga 

He,em 

Tapi bilang juga kalau ada perubahan 
sikap, sudah lebih lunak, sudah tau 
sama- sama ga ada masalah.. 
Istilahnya ada penerimaan dari 
suami.. Itu kan salah satu bentuk 
dukungan, bisa menerima.. 

Keadaan.. He,em.. Lebih menerima 
keadaan 

Menerima keadaan kan bentuk 
dukungan juga untuk isteri ya 

He,em 

Lalu disini juga menyampaikan kalau 
dari pihak suami memang masih “kok 
belum belum juga”.. Ini semacam ada 
tekanan dari keluarga suami begitu ya 

He,em 
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Lalu ya ini kayak intermezzo ya.. kok 
pas video call mesra banget ya 

(tertawa) 

Ini bisa diambil interpretasi juga “yang 
namanya rumah tangga kana da 
masalah ada mesranya, enteng aja 
nanggepinya” berarti kan menghadapi 
permasalahan dengan tenang atau 
santai gitu, berarti perasaan positif 
disitu.. 

He,em 

Terus “ndak sih, kalau pihak 
keluargaku ga ada sama sekali” 
berarti ga ada nambahi beban 
istilahnya nyaman dengan keluarga 
yang tidak menuntut 

He,em 

Ada kenyamanan itu kan termasuk ke 
kepuasan domain, ini sudah teori sih 
mbak kalau yang kolom keempat ini 

He,em 

Lalu keluarga yang tidak menekan itu 
kan dukungan sosial juga kan mbak.. 
dengan tidak menekan itu 

He,em 

Trus istilahnya bersyukur ada rasa 
syukur juga 

He,em 

Sejauh ini ga ada yang mau 
ditambahin? 

Enggak, cukup 

Lalu yang sebaliknya, ini ketika 
menanggapi pihak suami yang keras 
itu keras juga apa ndak, trus dibawa 
dalam doda, ga tak tanggepin, itu kan 
istilahnya tidak menghiraukan.. 
sebenernya tujuannya untuk, 
meskipun ada pandangan seperti itu 
dari orang lain itu dihiraukan ada 
supaya tidak terbebani, sebenernya 
itu juga kepuasan hidup juga 

He,em 

Lalu ada berdoa, sama, terkait 
kepercayaan juga 

(mengangguk) 

Lalu masuk ke, tanya soal teman, 
dapet dukungan juga.. teman 
mendukung, ada dukungan sosial dari 
teman 

He,em 

Trus ngasih informasi, trus ada yang 
ngasih saran segala macem.. Intinya 
itu bentuk dukungan juga kan.. 
memberi informasi, menyarankan.. 

He,em 

Trus apa yang dirasakan ketika 
suami, teman, keluarga memberikan 
dukungan.. “ya seneng”, itu kan 
perasaan positif.. Trus macem ada 

He,em 
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support , merasa tidak sendirian.. Kan 
sebenernya wujud kenyamanan.. 
Artinya mbak nyaman dengan 
lingkungan yang mendukung, ga 
sendirian..  

Trus mendapat banyak dukungan 
pastinya masuk ke dukungan sosial.. 
Dari suami, dari keluarga, dari teman 

He,em 

Lalu ini masuk yang komunitas, ikut 
koor, vocal group, lalu membantu atau 
enggak.. “ya membantu, dalam arti 
ada kegiatan, macam mengisi waktu 
luang” berarti komunitas itu 
mengalihkan pikiran untuk refreshing , 
sebenernya itu kayak sebagai bentuk 
kayak merubah kehidupan juga, 
istilahnya tidak terkungkung dengan 
pemikiran- pemikiran yang ada tapi 
punya kegiatan lain untuk me-refresh 
itu supaya tidak kepikiran 

He,em 

Lalu, ternyata.. 
Tanpa disadari, ternyata pengaruhnya 
kesitu ya.. 

He,em.. Trus “sudah jarang, emmang 
tak kurangi karena ada yang bilang 
kalao kecapean..” nah ini juga kan, 
karena dapet informasi ga boleh 
kecapean, akhirnya memutuskan 
mengurangi, sebenernya itu keinginan 
merubah kehidupan juga 

He,em 

Supaya ga kecapean dan lebih 
berpeluang 

He,em 

Lalu membicarakan soal masa 
depan.. pandangannya seperti apa 

He,em 

Ya pengennya ya keluarga harmonis, 
trus mobil, trus cerita sudah punya 
rumah, siapa tau menjadi jalan.. Nah 
itu kan sebenernya memiliki hal lain 
yang juga menjadi fokus.. jadi fokus 
hidup tidak hanya memikirkan 
keturunan, tapi memikirkan yang lain.. 
ada banyak hal yang harus dikejar 
juga.. Itu juga termasuk kepuasan 
domain 

He,em 

Trus kemudian memiliki beberapa 
tujuan yang terorganisir, disini kan 
keluarga harmonis, punya rumah 
sendiri, mobil, segala macem 
sebenernya itu kan masih selaras 

He,em 
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dengan keturunan.. Itu kayak yang 
penting gimana caranya punya 
keluarga yang sesuai dengan 
harapan.. Tidak ada yang saling 
bertentangan.. Makanya disebut 
terorganisir.. Termasuk dari faktor itu, 
pencapaian tujuan 

Ini ga ada yang mau ditambahin atau 
diralat? 

Ndak sih.. Nek terorganisir sama 
target tu podo ndak? 

Target itu sebenernya sama kayak 
tujuan 

Ya memang tujuan 

Iya, tujuan..ini terorganisir itu 
maksudnya manusia ini hidup kan 
tidak cuma satu tujuan kan, ada 
printilan tujuan- tujuan kecil.. Nah 
tujuan- tujuan itu tidak saling 
bertabrakan.. Ibaratnya tujuannya 
pengen kurus tapi tujuan satunya juga 
pengen banyak makan.. Itu kan 
bertabrakan kan.. Tapi jawaban mbak 
itu kan keluarga harmonis, rumah 
pribadi, mobil pribadi, gitu kan.. anak.. 
Itu kan ga ada yang saling 
bertabrakan 

He,em 

Trus ada lagi mbak? Ndak sih 

Trus disini “siapa tau ada rumah ini 
ada harapan jadi jalan dapat 
momongan” ini sebenernya suatu 
ungkapan optimis bahwa istilahnya di 
masa depan itu pasti ada keturunan.. 
optimis 

Ya, siapa tau lah, siapa tau dengan itu 
dapet.. Tapi ya tetep pasrah wae.. 
(tertawa).. ujung- ujungnya kan kesitu 

Lalu rencana dalam waktu dekat ini 
happy- happy berarti dibuat seneng 
ya, perasaan positif 

He,em 

Trus terkait dengan kepuasan di masa 
mendatang “ya bisa sih”.. Orang kalau 
ga optimis kan ga mungkin bakal 
bilang bisa sih, berarti optimis 

He,em 

Kemudian ada juga kepuasan di masa 
depan 

He,em 

Itu aja, ada yang mau di ralat? Ndak 

Ada tambahan? Ndak 

Trus ini kan ada afek yang muncul 
kan mbak, afek tu mood, suasana 
hati, perasaan lah pokoknya.. Ada 
positif ada negatif, ada banyak, ada 
gairah, pasrah, stres, percaya diri.. 

(tertawa) bingung..  
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Nah mungkin bisa digambarkan 
sebenernya yang dominan dirasakan 
pada saat ini tu apa.. 

Cenderung banyak ke negatif apa 
positif, fokus ke positif- positifnya 

Kayaknya ya, apa,sebenernya tu .. 
kan itu ada rasa khawatir to, tapi tuh 
trus di, koyok diselimuti dengan 
pikiran- pikiran yang menyenangkan, 
yang optimis.. sebetulnya lebih ke itu, 
kan umurnya udah banyak kok belum, 
saking pengene tapi gimana caranya.. 

Ada kecemasan kekhawatiran ya? 

He,em cuma trus di selimuti dengan 
rasa- rasa tadi.. Tapi it utu sebenere 
Cuma nyelimurke tok, nutupi itu tok.. 
Lebih ke itu sih.. 

Tapi sebenernya kalau dilihat- lihat 
tujuannya untuk nyelimurin itu apa, 
kan sebenernya itu pilihan kan, ada 
orang yang kemudian milih untuk 
jatuh begitu aja, merasakan 
kecemasan trus dia terperosok.. 

Depresi gitu.. Ya ga ngerti juga, 
mungkin lebih ada karakter juga, 
maksude kan lha ngapain, ngapain 
juga, ngapain hidup dalam hal yang 
tidak enak, hidup dalam 
kekhawatiran.. yoweslah.. Trus kamu 
hidup dalam kekhawatiran- 
kekhawatiran tadi, kecemasan, udah 
umure udah.. Kan hal- hal yang pasti, 
umur tambah, trus.. Ya pokoke hal- 
hal yang pasti kan kita sudah ga bisa 
berbuat apa- apa.. Trus pada akhirnya 
yoweslah pasrah.. Mosok yo mau 
hidup dalam rasa- rasa itu terus, buat 
apa, ga ada gunanya (muncul 
tambahan afek negatif : cemas) 

Berarti balik lagi ke karakter ya Mungkin lebih kesitu 
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Langsung aja ya..  (mengangguk sambil melihat koding) 
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Dari yang pertama ini kan membahas, 
ada rencana menunda atau endak, 
dari mbak kan mengalir semampunya 

Iya 

Disitu kesannya kan tenang dalam 
berusaha menantikan itu kan tenang, 
disitu.. Kemudian itu masuk ke 
perasaan positif 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Kemudian kalau ditanya pengen, 
pengen, tetep usaha, ikhtiar kemana- 
mana, intinya dari rasa pengen itu 
kana da gairah, gairah itu semacam 
kayak semangat bahwa memang 
pengen mempunyai keturunan, ada 
gairah disitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian disitu bilang juga kalau 
itu kuasa yang di atas, berarti bahwa 
memang kehadiran keturunan itu 
kuasa dari Tuhan, berkaitan sama 
kepercayaan gitu ya 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian tetep kita usaha, 
berarti ada keinginan untuk merubah 
kehidupan saat ini, ya dengan 
melakukan usaha itu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Kemudian ketika ditanyain skala itu 
kan bilangnya delapan sampai 
sembilan, juga bilang kalau memang 
ga harus keturutan, kembali lagi sama 
yang di atas, sebenernya kan 
kepasrsahan ya dalam menantikan itu 

Iya 

Trus tetep pengen tapi ya dijalani.. 
Ada gairah tapi juga ada kepasrahan 
disitu, itu semuanya perasaan positif 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Nanti kalau misalnya ada tanggapan 
langsung aja ya mbak 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Terus tipikal orang yang bukan baper, 
jadi memang itu, kepribadian juga 
masuk disitu, karena ga baper 
yasudah, jadi kalau memang belum 
diberi yasudah, jadi santai, tenang 
menghadapinya, gitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus dipasrahkan aja? Iya, berarti 
pasrah 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kembali lagi percaya pada 
kehendak Tuhan 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus ini cerita sudah berusaha secara 
medis berarti lagi- lagi kana da usaha, 
berarti ada keinginan untuk merubah 
kehidupan 

(mengangguk sambil melihat koding) 



  272 

 
Termasuk juga mengkonsumsi kayak 
hal- hal lain seperti kurma, madu, trus 
kemudian obat- obatan juga, nah ini 
setiap usaha ini pasti kayak di 
komunikasikan ke suami ya? 

Iya 

Trus kemudian ini kan ditanyain kayak 
istilahnya beban atau kesulitan yang 
dirasakan, ini yang saya bold ini “saya 
ga sakit tapi kok minum obat” berarti 
kan sebenernya meyakini bahwa “aku 
tu sehat” itu kayak ada faktor 
kesehatan disitu.. Istilahnya 
seseorang menyadari bahwa dirinya 
sehat 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian melakukan pijet juga, 
artinya usaha juga, keinginan untuk 
merubah kehidupan 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Ini yang tak baca langsung ya bold aja 
ya mbak 

Iya 

Trus istilahnya ini kita bicara soal 
menstruasi, tanya ada kecewa ndak, 
segala macem, endak.. berarti kana 
da perasaan positif disitu, ga 
merasakan kecewa kan sudah 
sesuatu hal yang positif 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian senang melihat anak 
kecil, cuma disitu juga ada “kapan ya 
aku juga punya”, itu juga sebenernya 
ada perasaan iri disitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Cuma ini yang perlu saya tanyakan, 
kalau yang perasaan itu setiap lihat 
memang muncul seperti itu atau 
kadang- kadang? 

Ya ndak sih, kadang kan, apa, cewek 
kan kadang moody banget itu lho, 
kalau pas nglangut atau pas apa itu 
kepikrian, tapi kalau pas bawaane 
seneng gitu ya 

Berarti ga yang setiap lihat langsung 
kepikiran ya? 

Enggak, enggak 

Lalu ini cerita kalau memang diberi 
kelebihan untuk mengelola emosi, 
sebenernya ini suatu kepercayaan diri 
juga “oh aku punya kelebihan ini nih”, 
jadi istilahnya ini yang membuat ga 
down, ada kepercayaan diri disitu, 
trus kemudian tanpa harus dialihkan 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus ini kayak nyambung lagi ke yang 
atas “terkadang kan juga pengen to 
kayak dia, kapan ya aku kayak gitu” .. 
Berarti sebenernya ada perasaan iri 
tapi ga selalu ya 

(mengangguk sambil melihat koding) 
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Trus kemudian menyembunyikan 
kesedihan dari orang kalau ditanya 
itu, tertutup atau endak ya jawabnya 
enak “pangestunipun mawon” itu kan 
sebenernya santai kalau menanggapi 
tanggapan orang lain 

Iya 

Trus tidak ada beban, endak.. berarti 
ya santai itu tadi 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Ini tanya soal menceritakannya ke 
siapa, ya sama suami ke ibu, trus 
cerita juga kalau keluarga ga ada 
yang menanyakan, trus horror waktu 
lebaran 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Nah ini kalau horror waktu lebaran ini 
memang sekarang masih horror atau 
endak 

Ya ndak sih, kadang malah gini.. yang 
menanyakan itu malah keluarga yang 
bukan terdekat, kalo lebarang kan 
tumplek blek kan ketemu, gitu.. Lha 
kadang ki yang terdekat tu lebih bisa 
jaga perasaan, tapi kalau saudara 
agak jauh, trus ga begitu kenal 
kadang kan, ya itu sebenernya 
pertanyaan wajar sih, tapi kita tu dah 
males ditanyain kayak gitu, tapi kan 
kita ga bisa mengendalikan orang lain 
to, jadi apa, yang kita kendalikan diri 
sendiri.. Jadi yasudahlah anggap aja 
pertanyaan- pertanyaan kosong, 
dianggap seadanya dan seenak 
mungkin untuk didengarkan, ndak 
yang nyolot atau apa, horror nya lebih 
kesitu sebenernya 

Trus ini kan tanya soal usaha yang 
dilakukan memang sudah maksimal, 
maksudnya dianggap cukup atau 
masih melakukan, ini dari mbak 
menyampaikan masih melakukan.. 
Cerita kalau ketemu romo, konsultasi, 
itu kan istilahnya ketetapan untuk 
berusaha sampai sekarang kan gairah 
juga, trus mengunjungi romo itu 
kembali lagi ke faktor kepercayaan 
kita, maksudnya romo itu kan salah 
satu orang yang bisa menguatkan 
secara spiritual, trus mengkonsumsi 
susu kan suatu usaha juga, keinginan 
untuk merubah keadaan ini 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian dari bertemu romo 
intinya semakin dikuatkan, berrarti 

(mengangguk sambil melihat koding) 
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memang dari kunjungan tersebut 
menjadi penguat 

Trus kemudian disini sempet bilang 
omongan orang tu ndableg aja, ga 
digagas, yang bener tau kondisi tu 
kami gitu kan, sebenernya itu kan 
santai aja, nanggepin orang lain, yang 
memahami kondisi kan kita sendiri, 
gitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian ini bicara soal sisi 
baik, jadi ya bersyukur, bersyukurnya 
karena punya banyak waktu, acara 
keluarga bisa ikut, memiliki banyak 
waktu untuk mengunjungi keluarga 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian rasa syukur sendiri itu 
kan wujud dari kepuasan hidup 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus ini bicara soal pekerjaan, ini 
kayak nyelimurke, pekerjaan, jadi 
memang pekerjaan itu mengalihkan 
perhatian, jadi ga terlalu fokus sama 
pemikiran- pemikiran satu aja 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus ini sempet ada kata “eneg” gitu 
kalau misal istilahnya ngopeni anak 
biar cepeet ini, eneg, berarti 
sebenernya ada kekesalan juga gitu 

Iya 

Terus ini bicara soal dukungan suami, 
kalau suami mendukung karena 
bersama- sama, istilahnya suami 
mendukung 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian ini cerita berjalan 
beriringan, ga ada saling 
menyalahkan, berobat pun bareng- 
bareng, bilang juga keluarga suami ga 
ada yang, istilahnya menekan, berarti 
memang ada kenyamanan , berarti 
rumah tangga itu istilahnya dalam 
rumah tangga berjuangnya sama- 
sama.. Sebenernya ada kepuasan 
dalam keluarga, bahwa keluargaku 
seperti ini, nyaman 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus keluarga tidak menekan itu 
dukungan sosial juga 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Lalu merasakan kasih sayang dari 
istilahnya dukungan tersebut, pasti, 
berarti ada kasih sayang disitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Kemudian di keluarga masih di 
rangkul, di sosial, o berarti aku 
kanggo, dibutuhke, berarti lagi- lagi 

Ya tetep baik- baik aja sih, ga yang 
ngefek banget gitu 
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ada kasih sayang, gitu.. Nah Cuma 
dari sini sebenernya ada ga sih, 
apakah termasuk pandangan orang 
lain itu memang secara signifikan tu 
membantu dalam menjalani hari- hari 
dengan baik, atau ketika orang lain ga 
berpandangan seperti itu aku tetep 
baik- baik aja gitu 

Biasa aja ya.. Trus ini bicara soal 
dukungan temen atau sahabat, ada 
sih, trus mengingatkan masa subur 
gitu ya, itu berarti teman memberi 
dukugan juga 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Lalu menanggapi teman yang 
mengingatkan itu bukan suatu 
bebean, santai aja, lagi- lagi berarti 
santai ya 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Lalu kembali lagi tadi intinya, seneng 
ya tetep digatekke, berarti ada 
perasaan senang, ada kasih sayang 
disitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Kemudian dalam menjalani kehidupan 
itu puas atau tidak, mbak 
menjawabnya bersyukur, sampai saat 
ini dicukupkan 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian ada ndak masa 
menyalahkan diri sendiri misalnya 
waktu ngelangut gitu kemudian 
menghindari kondisi sepi biar ga 
terpuruk, itu kan suatu usaha kan, 
hubungannya dengan keinginan 
merubah kehidupan 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Ini memang sampai saat ini ketika 
kondisi ngelangut masih muncul atau 
ndak 

Ndak setiap kali, kadang ya itu, 
tergantung mood, cuma gatau sih 
apakah disebut mood- moodan apa 
ndak ya, kadang kan traffic nya gini to 
(tangan memperagakan grafik naik-
turun) tapi yo ndak sering, tapi ya itu 
bener- bener menghindari sepi, 
karena kalau sepi itu ya rasane ki 
nggrambyang, pikirane kadang down 
sendiri, up sendiri.. Ya yang tak 
hindari suasana sepi 

Tapi ya sebenernya disini kan bilang 
to mbak “kok mbiyen ngene yo, kok 
mbiyen ngono yo” sebenernya apakah 
memang ada sesuatu yang memang 

Ya kekhawatiran aja sih sebenernya 
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disesali di masa lalu, atau Cuma 
kecemasan 

Maksudnya ga bener- bener ada  Ndak 

Trus ini bilang mengikuti retret, balik 
lagi karena kepercayaan, trus 
kemudian ikut komunitas pasutri juga, 
itu sama 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian punya planning- 
planning untuk kedepannya, ya disini 
kan berarti punya tujuan- tujuan lain to 
sebenernya, istilahnya ga hanya soal 
keturunan aja banyak hal lain, 
mungkin dalam sosial masyarakat 
segala macam, artinya memang ada 
pencapaian tujuan juga disitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Trus kemudian sempet mau 
mendirikan daycare itu sebenernya 
kayak tujuan lainnya tadi 

Iya 

Nah apakah sampai sekarang masih 
ada keinginan itu atau gimana 

Karena kan sudah keslimur kerjaan 
ya, jadi you dah ndak sih, tapi yo nek 
pas capek banget gitu to, kadang kan 
pas capek apalagi suami satu kerjaan, 
kadang kana da berita- berita miring, 
apa aku tak metu wae yo, apa 
ngerjain..istilahnya kalau daycare tu 
ndak modal to, itu kan jasa, trus ya 
tapi it utu ndak yang sering tak 
omongi, kalau pas capek banget, atau 
down denger berita itu, kan kita 
kembali lagi ga bisa ngendaliin 
omongan orang, namanya satu 
kantor, kadang ki juga jengkel, aku ki 
masuk sini pun ndak yang, yo tes juga 
gitu lho, kadang orang- orang kan 
gatau to, asal ngomong, kadang 
jengkel, apa aku tak metu ya, salah 
siji tak metu wae, apa kembali lagi ke 
rencana yang dulu, tapi ya kita ga 
akan dipercaya to, wong belum 
punya, tapi dipertimbangke lagi trus 
akhire, wes kerjo wae we gitu 
(tertawa) 

Tapi pekerjaan ini memang dinikmati 
kan 

Sebenernya dinikmati, secara pribadi 
tu menikmati, tapi ya kadang berita- 
berita itu yang membuat down, 
akhirnya pernah kana da broadcast 
an omongan orang tu seperti pisau 
yang akan membunuhmu, yang 
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seharusnya tidak ada apa- apa, trus 
ada orang nanyain trus tiba- tiba 
berubah sikap, kadang baca kayak 
gitu ya bener juga sih, belajar dari 
situ, dari pengalaman, kadang aku 
nanyain orang, ngomong, itu aku ya 
nata juga kan, jangan sampai kalimat 
yang akan terucap itu pelan- pelan 
membunuhmu 

Tapi maaf mbak sebelumnya, 
beritanya itu berkaitan sama ini atau 
persoalan lain? 

Jadi gini, enak to mas iki kok jos men 
ton, iso nglebokke bojone ning kene, 
gitu lho.. Padahal aku masuk disini tu 
tes lho dari awal, sempet aku ga 
keterima, trus aku kerja di kantor lain, 
cuma emang ga ada libur, distributor 
gitu, itu kan pengumuman keterima 
kan desember, trus akhirnya aku kerja 
lain, aku September itu aku dipanggil 
lagi, kan memang karena butuh cepet 
to, September tu dipanggil lagi 

Berarti memang hal- hal kayak gitu ya He,em 

Okey, lalu ini kan tetep punya fokus 
lain ya, karena punya kegiatan, iya 
gitu 

(mengangguk sambil melihat koding) 

Ini kan kemarin kayak di masyarakat 
gereja kan ikut ya, kayak kegiatan 

He,em 

Itu memang ikut kelompok atau 
sebagai umat atau warga biasa? 

Umat biasa sih, warga biasa, tapi 
kalau diniati gereja kan banyak 
banget to kegiatannya, cukup menyita 
waktu, ya nek pas ada kegiatan gitu 
kita ikut ngombyongi, ikut mau repot, 
tapi kalau pas hari tenang, kayak gini 
lah udah ga ada kegiatan, ya 
maksudnya ngalir aja, you mat biasa 
ga yang sok sibuk gimana, tapi kalau 
misal ada kegiatan itu, misal ibu- ibu 
paguyuban ada ini, ya nyoba ikut, gitu 
aja sih, ga yang selalu apa, ujug- ujug 
tampil sok sibuk gitu endak 

Lalu ini sempet cerita juga ada 
ketakutan kalau di masa depan ada 
yang ngopeni ada ndak, sebenernya 
itu kecemasan di masa tua ya, 
ketakutan itu tu sampai bikin kepikiran 
apa endak, endak 

Endak 

Trus kemudian berarti kayak Cuma 
obrolan- obrolan, trus paling tidak 
punya ponakan, istilahnya memiliki 

(mengangguk sambil melihat koding) 
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harapan bahwa perhatian itu datang 
dari keponakan- keponakan, itu 
sebenernya optimism juga 

Sudah itu aja mbak Ini tok? 

Ada yang mau ditambahkan? Endak, sudah kok 
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